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 املقدمة

 

 

 

 اإلهداء

 

ينري إىل كل من , ًساميا ويعمل من أجلهًهدفا ًإىل كل من يحمل فكراً أو علام أو 

ضيلة ويهدي ًإىل كل من يعلم حرفا ويرشد إىل ف,  وأدبه وفنه دياجني الظالمبفكره

, األملإىل أبنائنا الذين يتلمسون الغد ويستشعرون املستقبل وينشدون , إىل قيم

 .أهدي هذا الجهد املتواضع
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 املقدمة

 ةـــــمقدم

ت معهـا عقـود مـن وانتهـ, نات من القـرن املـايضانتهت الحرب الباردة يف أواخر الثامني

التـي كانـت , رفية واالبتكـارات التكنولوجيـة الهائلـةالتسرت والتكتم عىل املنجزات العلمية واملع

فـأطلق , مسخرة للعلوم والشؤون العسكرية ويتحكم بها قادة املعسكرين الغريب والرشقي فقط

ًعـرصا مـدنيا لتبـدأ شـبكة اإلنرتنـت , التـسعيناتالعنان لثورة املعلومـات واالتـصاالت يف بدايـة  ً

ًفظهـرت تباعـا , التواصل والتقارب وتبادل املعرفـةسهل الطريق لكافة شعوب األرض يف , ًجديدا

 وشبكات التواصـل )الدردشة(املحادثة املواقع اإللكرتونية واملدونات الشخصية والبوابات وغرف 

انطلقـت , ومن باب التعريف واملقارنة بني هذه املواقع ومدى تأثريها عـىل املتلقـني. اإلجتامعية

التواصل اإلجتامعي عىل جمهـور املتلقـني دراسـة مقارنـة تأثري شبكات : (  املوسومةهذا الكتاب

وتـضمنت خمـسة فـصول معـززة , ")ًالعربيـة أمنوذجـا"للمواقع اإلجتامعية واملواقع اإللكرتونية 

 .بالجداول واملالحق واستامرات التحليل

 أنها نرىالتي , تناول أهمية الدراسةي يتضمن هذا الفصل اإلطار املنهجي و:الفصل األول

وتستفيد منها بالتحديد الجهـات البحثيـة , م يف إثراء املكتبات العربية والعاملية مبوضوعهاستسه

ــة قــسم اإلعــالم واالتــصال, العلميــة يف الدراســات األكادمييــة , وكليــة العلــوم الــسياسية, وطلب

ًوانطالقا من املشكلة البحثية التـي متحـورت يف تلمـس , واملهتمون بشبكات التواصل اإلجتامعي

تراجـع املواقـع اإللكرتونيـة أمـام الـشبكات ,  من خالل دراسته ومتابعته لشبكة اإلنرتنتؤلفامل

ًوتنـاول قنـاة العربيـة أمنوذجـا , وقوة تـأثري هـذه الـشبكات عـىل جمهـور املتلقـني, اإلجتامعية

ومـن أجـل التوصـل إىل إجابـات محـددة عــىل . للمقارنـة بـني موقعيهـا اإللكـرتوين واالجتامعـي

 :لدراسة وضعت األهداف التاليةتساؤالت ا

   .الخاص بقناة العربية" ًالفيس بوك أمنوذجا" الكشف عن شكل املواقع اإلجتامعية :أوًال

وبـني شـكل املوقـع اإللكـرتوين ) الفـيس بـوك( املقارنة بني شكل املوقع اإلجتامعي ً:ثانيا

 .لقناة العربية) نت.العربية(
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الخـاص بقنـاة " ًنـت أمنوذجـا.العربيـة"كرتونيـة  الكشف عـن مـضمون املواقـع اإللً:ثالثا

 .العربية

وبــني مــضمون املوقــع ) نــت.العربيــة( املقارنــة بــني مــضمون املوقــع اإللكــرتوين ً:رابعــا

 .لقناة العربية) الفيس بوك(اإلجتامعي 

ًوإن الحدود املكانية والزمانية لهذه تنحرص مكانيا يف إطـار الحـدود االفرتاضـية ملـوقعي 

, )2011 / 2 / 11 – 2011 / 1 / 25: (ًوزمانيـا يف الفـرتة املختـارة, لكرتوين واالجتامعيالعربية اإل

القرتابـه مـن هـذا ) مـنهج املـسح الوصـفي(واعتمـدت الدراسـة . لتأثريها عىل جمهـور املتلقـني

مقارنـة بـني املواقـع اإللكرتونيـة واملواقـع اإلجتامعيـة (الذي يعتمد عىل عينـة البحـث , البحث

وقد أعدت لهذا الغرض استامرتان واحـدة لتحليـل الـشكل وأخـرى لتحليـل , ")ًمنوذجاأة العربي"

 .تم اعتامدهام بعد أن حظيتا مبوافقة السادة الخرباء, املضمون

 :  هو اإلطار النظري للدراسة ويتضمن ثالثة مباحث:الفصل الثاين

 : يتناول أربعة مواقع هي:املبحث األول

وأمنــاط املواقــع , يــة الــساكنة والديناميكيــة والتجــارة اإللكرتونيــة املواقــع اإللكرتون:أوالً

 .مثل املواقع املعلوماتية واملواقع الخدمية, سواء أكانت مؤسساتية أو شخصية, اإللكرتونية

 املدونات اإللكرتونيـة التـي انتـرشت بـشكل ملحـوظ وملفـت للنظـر عـىل شـبكة ً:ثانيا

إيــصالها إىل النـاس سـهلة وميـرسة بفـضل خدمــة وأصـبحت كتابـة هـذه املـدونات و, اإلنرتنـت

التي ال تتطلـب سـوى إنـشاء حـساب عـىل أحـد املواقـع ومـن ثـم الـرشوع , التدوين اإللكرتوين

 .مع أخذ الحيطة والحذر يف كل ما يكتب وينرش, بالكتابة مبارشة

ــا ــع ً:ثالث ــع املواق ــل م ــايس للتواص ــدخل األس ــرب امل ــي تعت ــة الت ــات اإللكرتوني  البواب

 وإنهــا تعنــي البــاب الــذي باإلمكــان الــدخول منــه إىل عــامل اإلنرتنــت , كرتونيــة األخــرىاإلل

 وترافقهــا عمليــة تنظــيم دقيقــة لتــسهيل الوصــول , وثــورة املعلومــات والفعاليــات األخــرى
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 املقدمة

وتعتمد يف استمرار وجودها عىل اإلعالنات التـي , إىل أهم املواضيع التي تهم متصفحي اإلنرتنت

 .تهاتنرشها عىل صفحا

ًالتي تثري دامئا الكثري من الـشكوك حولهـا وتطـرح العديـد , )الدردشة( مواقع املحادثة ً:رابعا

يعتربهـا نتـاج للتطـور : الرأي األول, إال أن مجمل ما قيل عنها يتلخص يف رأيني فقط, من التساؤالت

 .فذة للفساديرى أنها مضيعة للوقت ونا: والثاين. التكنولوجي الذي قرب املسافات بني البرش

ومواقـع التواصـل , املواقـع اإلجتامعيـة,  اإلعالم الجديد أو اإلعـالم البـديل:املبحث الثاين

 :اإلجتامعي

وشـهدت جميـع وسـائل , الذي أحدث نقلة نوعيـة مبفهـوم اإلعـالم: اإلعالم الجديد: أوالً

تفـاق بـني الخـرباء لكنـه مل يـتم اال, اإلعالم واالتصال تحوالت كبرية يف الـسنوات القليلـة املاضـية

 .واملختصني لحد اآلن عىل تعريف محدد لهذا اإلعالم الجديد

التي تتيح لألفراد أو الجامعات التواصل فـيام بيـنهم عـرب هـذا :  املواقع اإلجتامعيةً:ثانيا

 .عندما عز التواصل يف الواقع الحقيقي, الفضاء االفرتايض

 :وأولها,  شبكات التواصل اإلجتامعيً:ثالثا

 ويف الـشبانًاملوقع الذي استأثر بقبول وتجاوب الكثري مـن النـاس خـصوصا : يس بوكالف

 مـع )الدردشـة(املحادثـة فهناك من استفاد منه للتواصل بالصور وامللفـات و, جميع أنحاء العامل

 .أصدقائه وهناك من استغله يف الجانب السيئ

وأتخـذ مـن , )لتغريـدا(الـذي يعنـي ) تويـت( هذا املوقع أخذ أسمه من مصطلح :تويرت

ًويجوز أن يطلق عليه نصا موجزا مكثفا لتفاصيل كثرية, وهو خدمة مصغرة, ًالعصفورة رمزا له ً ً. 

الحـصول عـىل مكانـة متقدمـة ,  هو املوقع الذي استطاع بفرتة زمنيـة قـصرية:اليوتيوب

إمكانيـة يتيح , )غوغل(وهو موقع ملقاطع الفيديو متفرع من , ضمن مواقع التواصل اإلجتامعي

 .التحميل عليه أو منه لعدد هائل من مقاطع الفيديو
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عـىل ) الفـيس بـوك( يتنـاول دور وتـأثري شـبكات التواصـل اإلجتامعيـة :املبحث الثالـث

, وكذلك يف الثورات واالنتفاضات يف املنطقـة العربيـة, ًجمهور املتلقني خصوصا يف الثورة املرصية

ًعبت هذه الشبكات دورا رياديا يف التحركات الشعبيةوقد ل. وأهميتها يف التأثري اإلجتامعي وإن , ً

املحرومون مـن أبـسط حقـوقهم املدنيـة يف الحريـة , الشبانأبطالها هم أناس عاديون من جيل 

واختاروا أن يقفوا بوجه الحكـام الطغـاة ويطـالبونهم , والعمل وإبداء الرأي والتجمهر والتظاهر

 الـشبان هؤالء فتحول, والرأي والجرأة واإلقداملم واملعرفة حاملني سالح الع, بحقوقهم املرشوعة

وقد ال يكون الغالبية العظمـى مـنهم يعـرف , إىل صحفيني ومراسلني وكتاب يف لحظة من الزمن

عن ماهية شبكات التواصل اإلجتامعيـة ودورهـا يف بـث روح التحـدي , ًشيئا قبل هذه األحداث

 .لديهم

 التي اعتمدت هذا الكتاب يف جرائيةإىل اإلجراءات اإل يتطرق هذا الفصل :الفصل الثالث

ويتناول الصعوبات التي واجهـت , عىل استامرتني واحدة لتحليل الشكل وثانية لتحليل املضمون

ويتوقف عند مفردات األداة واملراحل التي مـرت بهـا والتغـريات التـي طـرأت عليهـا يف , املؤلف

, واملعادلـة املتبعـة والنتـائج الدالـة عـىل القيـاسومؤرشات الـصدق والثبـات , الحذف واإلضافة

ويحـدد , واستخدام عدد التكرارات والنسب املئوية لتحديـد ترتيـب الفئـات الرئيـسة والفرعيـة

وتحديـد الفـرتة الزمنيـة ,  لتحقيـق أهـداف الدراسـةملنهج العلمي املستخدم يف هذا املوضـوعا

, االسـتامرات والتعـديالت التـي طـرأت عليهـاواملـدة املـستغرقة إلعـداد , هذا الكتاباملعتمدة ل

 .واإلجراءات العملية لتحليل مفردات العينة واملتغريات املرافقة لها

مقارنة بني املواقـع اإللكرتونيـة : (املوضوع هو فصل تطبيقي لتحليل عينة :الفصل الرابع

 .  والتعليق عليها, ")ًالعربية أمنوذجا"واملواقع اإلجتامعية 

 :وكانت أبرز النتائج هي). واملقرتحات, االستنتاجات, النتائج( يتضمن :الفصل الخامس
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 املقدمة

 :نتائج تحليل الشكل: أوالً

ًرضوريـا إىل حـد مـا يف , إن وجود العنق الذي يفصل بني رأس الصفحة وباقي محتوياتها )1

بيـنام , إال أنه اقترص يف اإلجتامعي عىل بعض الـصفحات, املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي

 .ًه مالزما لجميع صفحات اإللكرتويننجد

 الرئيسية كونهـا املعـرب الحقيقـي عـن عناويناستخدم املوقعان اإللكرتوين واالجتامعي ال )2

ــنت ــوع امل ــذلك ال, موض ــاوينوك ــل أوىف عن ــيل أدق وتحلي ــى بتفاص ــي تعن ــة الت  الفرعي

 .واستعراض واضح للامدة اإلعالمية

وهـي الفوتوغرافيـة , وين واالجتامعي متـشابهتكاد تكون أنواع الصور يف املوقعني اإللكرت )3

, املعربة والصحفية املثرية وكذلك صور الكاريكـاتري والكـارتون والـصور الرياضـية وغريهـا

أو عـىل شـكل مـشهد متعاقـب , وهي أما أن تكون صورة منفردة أو سلسلة من الـصور

ًيرافقه تعليقا حيانا يف اإللكرتوين  أو حول مربعات كبرية  بارزة يف داخلعناوينأو تحت , ً

 .وال يرافقها أي تعليق يف اإلجتامعي

مـساحة كبـرية للحـوار املفتـوح وإلبـداء اآلراء ) ونقاشـات, ثقافة وفن(خصصت صفحتا  )4

ولكن أغلب ما ينرش عـىل صـفحاتهام ال ميـت بأيـة صـلة , والتعليقات دون قيد أو رشط

وتكتـب فيهـا ,  اإللكـرتوينفريق متخـصص يف) ثقافة وفن(ويحرر صفحة , م الثقايفلـلـه

وترفـد , العديد من األسامء املتداولة يف الـساحة الثقافيـة العربيـة والخليجيـة بالتحديـد

وتبقى صـفحة , ًبتعليقات القراء التي غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عن موضوع الحوار

بـرصف بل لكل من يجيـد القـراء والكتابـة , يف اإلجتامعي مفتوحة لكل اآلراء) نقاشات(

 .وتدور النقاشات حول كل القضايا ما عدا قضية الحوار األساسية, النظر عن مادة الحوار

يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي عـىل أنهـام ) وصور, األخرية(أثبتت الصفحتان  )5

 , فكالهـام ال تحتـاج إىل الرتكيـز يف قراءتهـا أو الجهـد يف فهمهـا, اسرتاحة القـارئ

كهة الصحفية بعد الوجبـات اإلخباريـة الدسـمة التـي تناولتهـا أي أنها مبثابة الفا

 عـــىل أنهـــا ) األخـــرية(وأكـــدت الـــصفحة , الـــصفحات الرئيـــسية واملتخصـــصة
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صفحة شاملة ومتنوعة تضمنت املواضيع القصرية واألخبار الخفيفـة واألحـداث املـسلية 

ها تضمنت عىل بأن) صور( صفحة تبينام أكد, والغرائب والطرائف والفكاهة واملفارقات

 .آالف الصور املنتقاة وعرشات مقاطع الفيديو املتنوعة

, )اعجابـات(واملوقع االجتامعي سـت صـفحات ) التغيري(تضمن املوقع اإللكرتوين ست زوايا  )6

وإن زاويـة , ولحقت بكل زاويـة أو صـفحة مـن حيـث الـشكل صـفحات متخصـصة أخـرى

, ًت فيها مؤخرا تغريات سياسية هامـةتتكون من ستة أعالم لست دول عربية حدث) التغيري(

 ).اعجابات(ست صفحات تحت مسمى ) نت.العربية(بينام لحقت بصفحة 

كانت منسجمة , يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي) أساليب اإلخراج واأللوان واللغة(إن  )7

ة واعتمدت اللغـ,  والصور واأللوان وباقي العنارص األخرىعناوينمع املواد التحريرية وال

وقـد , وتقنيـات الكمبيـوتر يف أنـواع الخـط املـستخدم, العربية لغة أساسية يف املـوقعني

وظفت الصورة بشكل موفق وساهمت يف لفت نظر القارئ ودفع امللـل عنـه وكـان لهـا 

وبدت أغلب صفحات املوقعني جذابـة ومـشوقة يف إخراجهـا وطريقـة توزيعهـا , حديثها

 . ن الزائروتنويعها وتلوينها ومريحة لعني وذه

 :نتائج تحليل املضمون: ًثانيا

باألوضـاع الجاريـة يف , اهتمت الصفحتان السياسيتان يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعـي )1

ــة ومنطقــة الــرشق األوســط ــة أنحــاء العــامل واملنطقــة العربي ــا كامــل , كاف وقــد وظفت

 يف اإللكـرتوين واعتمـدت, إمكانياتهام يف تغطية أحداث وتطورات ربيع الثورات العربيـة

عىل املواد التحريرية ومواد الرأي املختارة والقصص اإلخباريـة املطولـة املعـززة بالـصور 

بينام يف اإلجتامعي مل تهتم باإلبهار أكرث من اهتاممهـا بإيـصال ,  البارزةعناوينالكبرية وال

 .املعلومات واألخبار إىل قرائها

ــىل اال )2 ــي ع ــرتوين واالجتامع ــان اإللك ــد املوقع ــصادية أك ــضايا اإلقت ــتامم بالق  ه

 وخصـصا مـساحة واسـعة لتغطيـة , والتجارية وأسـواق املـال العربيـة والعامليـة

  وقــدم األول أخبــار, أخبــار االقتــصاد وتطــورات األســواق واألزمــات املاليــة
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بينام اهتم الثاين بتقديم آخـر األخبـار , وتحليالت ومعلومات ودراسات ومقابالت خاصة

 .واألخبار العاجلةوأحدث التطورات 

والعديـد , قدم املوقعان تغطية شاملة ألهم األخبار واألحداث الرياضية مبختلف أنواعهـا )3

واهـتم , من الطرائف والغرائـب التـي تحـدث يف املالعـب الرياضـية وخلـف الكـواليس

ويف األول خصـصت حقـول , املوقعان باستقدام وإقصاء املدربني وصفقات انتقال النجوم

بيـنام يف الثـاين اقتـرص الخـرب عـىل عنـوان , ع الفيـديو والـربامج الرياضـيةللصور ومقـاط

 .مقتضب وصورة صغرية أو رابط مرفق

إنهــام صــفحتان , يف املــوقعني اإللكــرتوين واالجتامعــي)  واآلراء–آراء (إن الــصفحتني  )4

وإن , متخصصتان تهتامن بآراء الخرباء وذوي االختصاص والكتاب والقراء من عامة الناس

آلراء املطروحــة يف املوقــع اإللكــرتوين تتــصف باملوضــوعية والحرفيــة والرصــانة يف كــل ا

 .بينام اآلراء يف املوقع اإلجتامعي تفتقد إىل هذه املواصفات, املوضوعات

تبني إن صفحات مقاطع الفيديو املختارة هي عبارة عن زوايا وأبـواب ثابتـة يف املـوقعني  )5

دمـة مـشرتكة واحـدة وتوثقـان لألحـداث الـساخنة يف تقدمان خ, واالجتامعي اإللكرتوين

وإن األوىل تـدعو زوارهـا للمـشاركة يف تحريـر بعـض املـواد  ,املنطقة العربية ويف العـامل

ً أرشـيفا مـصورا كـامالً ملئـات  فيهـاوالثانية يجـد الزائـر, )أنا أرى(املرئية من خالل زاوية  ً

 . نطقة العربية والعاملمقاطع الفيديو التي تغطي األحداث الساخنة يف امل

 : أهم االستنتاجات

, سياســية(مــادة إخباريــة متنوعــة , يقــدم موقعــا العربيــة اإللكــرتوين واالجتامعــي: أوالً

تجعلهام من املواقع التي تحظى بـالقبول والرضـا , وغريها) رياضية, ثقافية, اجتامعية, اقتصادية

إىل حد ما مببادئ العمل الصحفي واألسـس اللتزامهام , من رشائح متعددة يف مجتمعاتنا العربية

وتضعهام من ضمن املواقع العربية الرصـينة واألكـرث , والقيم التي تحكم عمل الوسائل اإلعالمية

 .زيارة
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متييز موقع العربية اإللكـرتوين عـن املواقـع اإللكرتونيـة األخـرى بتخـصيص زاويـة : ًثانيا

ربيـع الثـورات (خبـار وتطـورات أحـداث التي تضمنت صفحات خاصـة تعنـى بـآخر أ) التغيري(

التـي يجـد فيهـا , )وسـوريا, اليمن, ليبيا, مرص, تونس, السودان(للدول العربية الست , )العربية

 .القارئ كل ما يرغب اإلطالع عليه من أخبار ومعلومات وآراء وصور ومقاطع فيديو ذات عالقة

وكـل مـا , ديم كـل مـا هـو جديـدباإلضافة إىل توفري الوقت والجهـد للزائـرين بتقـ: ًثالثا

فقـد وفـر موقعـا العربيـة اإللكـرتوين , يرغبون يف اإلطـالع عليـه مـن أخبـار ومعلومـات وترفيـه

وأتـاح موقـع العربيـة , ًواالجتامعي أيضا خدمة التوثيـق واألرشـفة بالكلمـة والـصوت والـصورة

تعــددة وتطــورات االجتامعــي فرصــة اإلطــالع عــىل آخــر األخبــار املتنوعــة ومجريــات أألمــور امل

 .األحداث الرسيعة عىل الساحتني العربية والعاملية بالنص والصوت والصورة

يحسب ملوقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي إنهام أفسحا يف املجال إلبداء اآلراء : ًرابعا

والتعليق عىل تلك اآلراء الـذي تجـاوزت يف بعـض األحيـان حـدود , املتعددة يف القضايا املختلفة

وال يعـرف إن كـان , ووصلت إىل القدح والذم والـشتيمة دون حاسـب أو رقيـب, للياقة واألدبا

أم مـن بـاب التـشفي بـاآلخر , هذا من باب الحرية اإلعالمية املفتوحة كام يرونـه حـسني النيـة

 .حسب ما يرونه أصحاب نظرية املؤامرة

يـة اإللكـرتوين أتضح من خالل الدراسة إن الـبعض يأخـذ عـىل مـوقعي العرب: ًخامسا

ومـا يـدور ) ربيع الثـورات العربيـة(االنتقائية يف تناول وتغطية أخبار وأحداث , واالجتامعي

,  محـددة يف التعامـل مـع اآلخـرعني ينطلقان من سياسة واحدة ورؤيةوإن املوق, يف املنطقة

لقـرار تتناغم مع التوجهات السياسية واالقتصادية واالجتامعية لبعض دول املنطقة ومراكـز ا

 .يف العامل

 تبني من خالل الدراسة مكانة وأهمية اإلعالم الجديد أو البـديل مقارنـة بـاإلعالم ً:سادسا

ًقياسـا مبـا تقـوم , والدور املتميز الذي تلعبه املواقع اإلجتامعية كوسيلة إعالمية متطورة, القديم

 .به املواقع اإللكرتونية من دور إعالمي بارز عىل حساب الصحف الورقية
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 إىل نتيجة توضح مـدى تـأثري شـبكات التواصـل اإلجتامعـي عـىل خلص املوضوع ً:سابعا

ملـا تـوفره مـن أخبـار , وإنه مل يعد بإمكان متـصفحي اإلنرتنـت االسـتغناء عنهـا, جمهور املتلقني

 مـع األهـل )دردشـة(محادثـة و, وتغطية شاملة وعاجلة ومعلومات ومعـارف مفيـدة ومتنوعـة

إضـافة إىل أنهـا , الدراسة والعمـل وتبـادل امللفـات والـصور ومقـاطع الفيـديوواألصدقاء وزمالء 

وخلق صـداقات , ًمجاالً مفتوحا لتبادل اآلراء والتعليقات عىل اآلراء والردود عىل تلك التعليقات

 .       افرتاضية جديدة واسرتاحة وثقافة وترفيه

 :املقرتحات

عديد من الجوانب يف موضـوعات اإلعـالم من أجل إثراء البحث العلمي وتغطية النقرتح 

 :الجديد ما ييل

ــسياسية يف املو:أوالً ــا املــستقبلية عــىل جمهــور ا التوجهــات ال ــة وتأثرياته قــع اإلجتامعي

 ".ًالفيس بوك العريب أمنوذجا"دراسة تحليلية لشبكة الفيس بوك , املتلقني

,  واملراهقنيالشبانها عىل  البعد األخالقي لشبكات التواصل اإلجتامعية ومدى تأثريً:ثانيا

 .دراسة مقارنة ملواثيق وأخالقيات املهنة بني اإلعالم القديم واإلعالم الجديد

 طغيان السمة التجاريـة عـىل الطـابع اإلجتامعـي يف شـبكة الفـيس بـوك حالـة أم ً:ثالثا

 .دراسة ميدانية ملفهوم التسويق اإللكرتوين, ظاهرة
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 الفصل األول

 الفصل املنهجي

  :اإلطار املنهجي: أوالً

, أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة يف منتصف عقد التسعينات مـن القـرن املـايض

حيــث انتــرشت شــبكة اإلنرتنــت يف كافــة أرجــاء , نقلــة نوعيــة وثــورة حقيقيــة يف عــامل االتــصال

ومهدت الطريق لكافة املجتمعـات , ا العامل املرتامية بفضائها الواسعوربطت أجزاء هذ, املعمورة

واسـتفاد كـل متـصفح لهـذه الـشبكة مـن , للتقارب والتعارف وتبادل اآلراء واألفكـار والرغبـات

, وأصبحت أفضل وسيلة لتحقيق التواصل بني األفراد والجامعات, الوسائط املتعددة املتاحة فيها

التـي غـريت مـضمون , ونيـة واملـدونات الشخـصية وشـبكات املحادثـةثم ظهرت املواقع اإللكرت

وبـني , ًوخلقت نوعا من التواصل بني أصـحابها ومـستخدميها مـن جهـة, وشكل اإلعالم الحديث

 .   املستخدمني أنفسهم من جهة أخرى

يخصص بعضها  لإلعالن , وهذه املواقع هي عبارة عن صفحات ويب عىل شبكة اإلنرتنت

والبعض اآلخر عبارة عن صحيفة إلكرتونية تتـوفر فيهـا , خدمات أو لبيع املنتجاتعن السلع وال

نقـاش بـني وفرصـة لل, وللزوار كتابة الردود عىل املواضيع املنـشورة فيهـا, للكتاب إمكانية للنرش

 وهنـاك املـدونات الشخـصية التـي يجعلونهـا, )دردشـةال(محادثـة  للوكذلك مواقع, املتصفحني

ويضعون صـورهم ويـسجلون فيهـا خـواطرهم , خاصة يدونون فيها يومياتهمأصحابها كمحفظة 

 .واهتامماتهم

ومن هذه املواقـع محركـات البحـث وبوابـات ويـب ومراجـع حـرة واملـدونات ومواقـع 

 .الصحف واملجالت ومواقع الصحف اإللكرتونية ومواقع القنوات الفضائية ومواقع اليوتوب

 مـاي – تـويرت –الفـيس بـوك : ( مثـلحتى ظهرت شبكات التواصـل اإلجتامعيـة

, ) يوتيـوب وغريهـا– ليكنـد إن – تاجد – أوركت – هاي فايف – اليف بوون –سبيس 

ــل ــا مث ــبعض منه ــاح ال ــي أت ــوك: (الت ــيس ب ــصور ) الف ــديو وال ــاطع الفي ــادل مق  تب
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 . والتواصل والتفاعل املبارش بني جمهور املتلقني, ومشاركة امللفات وإجراء املحادثات الفورية

نهـا شـكلت عامـل ضـغط عـىل كـام إ, شبكات كـرس احتكـار املعلومـةويسجل لهـذه الـ

ومن هنا بدأت تتجمع وتتحـاور بعـض التكـتالت واألفـراد داخـل هـذه , الحكومات واملسؤولني

مـام أثـرت هـذه الحـوارات , ًمتقاربة أو موحدة  أحيانـا, ًتحمل أفكارا ورؤى مختلفة, الشبكات

أو , ًوجعلـت مـن الـصعب جـدا عـىل الرقابـة الوصـول إليهـا, ا غنـىعىل تلك الشبكات وزادتهـ

 .أو لجمها يف حدود معينة, السيطرة عليها

ملـا متتلكـه ,  عـىل شـبكة اإلنرتنـتًتعترب مواقع التواصل اإلجتامعية هي األكرث انتشارا

مام شجع متـصفحي اإلنرتنـت مـن كافـة أنحـاء , من خصائص متيزها عن املواقع اإللكرتونية

, يف الوقت الذي تراجع فيه اإلقبال عـىل املواقـع اإللكرتونيـة, امل عىل اإلقبال املتزايد عليهاالع

وبــالرغم مــن االنتقــادات الــشديدة التــي تتعــرض لهــا الــشبكات اإلجتامعيــة عــىل الــدوام 

 تتهمه تلك االنتقادات بالتـأثري الـسلبي واملبـارش عـىل والذي, )الفيس بوك(ًوخصوصا موقع 

فإن هناك من يرى فيه وسـيلة مهمـة , واملساهمة يف انفراط عقده وانهياره, رسياملجتمع األ

واإلطـالع والتعـرف , وتقريب املفاهيم والـرؤى مـع اآلخـر, للتنامي وااللتحام بني املجتمعات

إضـافة لـدوره الفاعـل واملتميـز كوسـيلة اتـصال ناجعـة يف , عىل ثقافات الشعوب املختلفـة

 .هرييةالهبات واالنتفاضات الجام

 هـذا الكتـابهو موضـوع يف , إن تأثري شبكات التواصل اإلجتامعي عىل جمهور املتلقني

, ي يتم تناولها بالبحث والتحليلهي النامذج الت, )واليوتيوب, ويرتت, شبكة الفيس بوك: (ومواقع

ويأمـل أن تعـزز بدراسـات وبحـوث أكادمييـة ,  أن هذه الظاهرة تستحق الدراسة والبحثونرى

ويتنـاول , موضـوعها مثل هذه الدراسات األكادميية لحداثة إىلالفتقار املكتبات الجامعية , أخرى

 .  بالتحليل دراسة الشكل واملضمون ملوقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعياملؤلف

 مـن خـالل دراسـته ومتابعتـه املؤلـف تتمحور حول تلمس املوضوعإن مشكلة 

 وقـوة ,  اإللكرتونيـة لحـساب الـشبكات اإلجتامعيـةتراجـع املواقـع, للشبكة العنكبوتية
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ًوتنـاول العربيــة أمنوذجــا للمقارنـة بــني موقعهــا , تـأثري هــذه الــشبكات عـىل جمهــور املتلقــني

 .قعها اإلجتامعي ومواإللكرتوين

 :هدافاأل

 .الخاص بقناة العربية" ًك أمنوذجاالفيس بو" الكشف عن شكل املواقع اإلجتامعية :أوالً

وبـني شـكل املوقـع اإللكـرتوين ) الفـيس بـوك( املقارنة بني شكل املوقع اإلجتامعي ً:ثانيا

 .لقناة العربية) نت.العربية(

الخـاص بقنـاة " ًنـت أمنوذجـا.العربيـة" الكشف عـن مـضمون املواقـع اإللكرتونيـة ً:ثالثا

 .العربية

 املوقــع وبــني مــضمون) نــت.العربيــة( املقارنــة بــني مــضمون املوقــع اإللكــرتوين ً:رابعــا

 .لقناة العربية) الفيس بوك(اإلجتامعي 

 :تساؤالتاال

 . بقناة العربية؟ًخاصاًالفيس بوك أمنوذجا "ما هو شكل املواقع اإلجتامعية : أوالً

وبـني ) الفـيس بـوك(ما هي أوجه التشابه واالختالف بني شكل املوقـع اإلجتامعـي : ًثانيا

 .لعربية؟لقناة ا) نت.العربية(شكل املوقع اإللكرتوين 

 . بقناة العربية؟ًخاصا" ًالعربية نت أمنوذجا"ما هو مضمون املواقع اإللكرتونية : ًثالثا

وبـني مـضمون املوقـع ) نـت.العربيـة(ما الفـرق بـني مـضمون املوقـع اإللكـرتوين : ًرابعا

  . لقناة العربية؟, )الفيس بوك(اإلجتامعي 

 :أهمية البحث

 منـهوتستفيد , مبوضوعهاملكتبات العربية والعاملية  يف إثراء سيسهم أن هذا الكتاب رىن

وكليـة , وطلبة قسم اإلعالم واالتـصال, بالتحديد الجهات البحثية العلمية يف الدراسات األكادميية

 .  واملهتمون بشبكات التواصل اإلجتامعي, العلوم السياسية
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 البـاب لكتـابهـذا ا يأمـل أن تفـتح املؤلـففـإن , مبا أن هذه الشبكات حديثة العهـدو

والبنـاء , للخوض أكرث يف غامر شبكات التواصل اإلجتامعيـة هـذه, نياملؤلفًواسعا أمام الدارسني و

 .املؤسس عىل لبنة الفيس بوك املثرية للجدل

 : حدود البحث

 يف إطار الحدود املكانية االفرتاضية ملوقع العربية اإللكرتوين: ًمكانياينحرص هذا املوضوع 

 املؤلـفولهذا يركـز ,  عىل شبكة اإلنرتنت)الفيس بوك (موقع العربية اإلجتامعي و)نت.العربية(

الفـيس (ًومتابعة كـل مـا يكتـب وينـرش حولهـا خـصوصا , عىل الزيارات املتواصلة لهذه املواقع

 ).بوك

 / 2 / 11 – 2011 / 1 / 25: (يف الحدود الزمانية خالل الفرتة التي تـم اختيارهـا: ًوزمانيا

 .ري هذه املواقع عىل جمهور املتلقنيلتأث, )2011

 :  وضوعمنهج امل

ًستخدم منهجــا علميــا واحــدا نــ, يف هــذا الكتــاب واألهــداف املرجــوة املوضــوعألهميــة  ً ً

 :واستامرات وقوائم استقصائية

 الذي يعرف استخداماته األساسية الدكتور راسم محمد الجامل يف :منهج املسح الوصفي

البحوث التي تستهدف وصـف : "بأنه يستخدم يف, )راسات اإلعالميةمناهج البحث يف الد(كتابه 

مبا يـسمح بتعمـيم , سامت أو آراء أو اتجاهات أو سلوكيات عينات من األفراد ممثلة ملجتمع ما

ًولكن عىل الرغم من أن منهج الوصف يلعب دورا , نتيجة املسح عىل املجتمع الذي سحبت منه العينة

ًيلعب دورا تفسرييا برشح األحداث أو الظواهر التي تدرسإال أنه ميكن أن , ًوصفيا ًويستخدم أيضا يف .. ً

ونسأل , ًعندما نسأل عينة من اإلفراد سؤالً مصاغا صياغة تجريبية, الدراسات التجريبية وشبه التجريبية

ار ويستخدم منهج املـسح عـالوة عـىل ذلـك يف اختبـ.. ً مصاغا بطريقة غري تجريبيةسؤاالًعينة مشابهة 

  ).144 -143 الجامل ص -5( ."متغريات شديدة التعقيد

ــتخدم  ــد اس ــفوق ــفياملؤل ــسح الوص ــنهج امل ــة ,  م ــن دراس ــنهج م ــذا امل ــرتاب ه  الق

ــة ــث الحالي ــي . البح ــة اإلجتامع ــع العربي ــة مبوق ــداد قامئ ــذلك إع ــوك(ك ــيس ب ــة و) الف  قامئ
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 .استامرة تحليل املضمونواستامرة تحليل الشكل و, )نت.العربية( اإللكرتوين ةوقع العربيمب

 :مصطلحات

 :شبكات التواصل اإلجتامعية عىل اإلنرتنت: أوالً

لكرتونية تتم صناعتها من أفراد أو جامعات تركيبة إجتامعية إ: "يعرفها محمد عواد بأنها

 –العقـدة (باسـم ) مثـل الفـرد الواحـد(أو مؤسسات، وتـتم تـسمية الجـزء التكـويني األسـايس 

Node( ,يصال هذه العقد بأنواع مختلفة مـن العالقـات كتـشجيع فريـق معـني أو بحيث يتم إ

رجات أكـرث وقد تصل هذه العالقات لـد. االنتامء لرشكة ما أو حمل جنسية لبلد ما يف هذا العامل

 موقع 33( ."جتامعي أو املعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إليها الشخصًعمقا كطبيعة الوضع اإل

 ).إلكرتوين

تصنف تلك املواقع ضمن مواقـع الجيـل : "ع ويكيبيديا املوسوعة الحرة بأنويعرفها موق

تقــوم عــىل املــستخدمني ). جتامعيــةمواقــع الــشبكات اإل(، وتــسمى )2.0ب ويــ(الثــاين للويــب 

كـانوا أصـدقاء تعـرفهم عـىل أرض الواقـع أو كـانوا أبالدرجة األوىل وإتاحة التواصل بينهم سواء 

 ). موقع إلكرتوين34( ."فرتايضأصدقاء عرفتهم يف العامل اال

ًالشبكات اإلجتامعية هي شـبكة مواقـع فعالـة جـدا يف : "وتعرفها هبة محمد خليفة بالقول

تسهيل الحياة اإلجتامعية بني مجموعة من املعارف واألصدقاء، كـام متكـن األصـدقاء القـدامى مـن 

املريئ والصويت وتبادل الصور ً ومتكنهم أيضا من التواصل ,االتصال بعضهم البعض وبعد طول سنوات

 ). موقع إلكرتوين35( ."وغريها من اإلمكانات التي توطد العالقة اإلجتامعية بينهم

شبكات إجتامعية تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميها يف أي وقـت يـشاءون : "ًعرفها إجرائيا بأنهانو

وغـريت يف مفهـوم التواصـل ظهـرت عـىل شـبكة اإلنرتنـت منـذ سـنوات قليلـة , ويف أي مكان مـن العـامل

وتعـدت يف , واكتسبت أسمها اإلجتامعـي كونهـا تعـزز العالقـات بـني بنـي البـرش, والتقارب بني الشعوب

وأبرز شـبكات التواصـل اإلجتامعـي , اآلونة األخرية وظيفتها اإلجتامعية لتصبح وسيلة تعبريية واحتجاجية

ـا هـــي شـــبكة ) واليوتيـــوب, تـــويرت, الفـــيس بـــوك(هـــي   التـــي مل يتجـــاوز , )الفـــيس بـــوك(وأهمهــ
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مليـون شـخص مـن كافـة أنحـاء ) 800(عمرها الست سنوات وبلغ عدد املشرتكني فيها أكرث من 

 ".العامل

 :املواقع اإللكرتونية: ًثانيا

هـي مجموعـة صـفحات ويـب مرتبطـة مـع "يعرفها موقع ويكيبيديا املوسـوعة الحـرة 

تختلـف .. ارة مواقـع الويـب عـرب اإلنرتنـت زيـميكـن. ومخزنة عىل نفس الخـادم, بعضها البعض

فمنها ما هو لإلعالن عن املنتجات ومنها ما يبيعها، كـام أن هنـاك مواقـع , أهداف مواقع الويب

ويوجـد مـا يعـرف .  أو منتديات للنقاش والحديث بني مـستخدمي الويـب)دردشةال(محادثة لل

كـام ميكـن , ة عنه ومواضيع أخـرىباملدونات وهي مواقع ويب يرسد فيها مؤلفها ما يريد الكتاب

 ).موقع إلكرتوين, 36(  ."للزوار الرد عىل ما يكتب

يختلـف , بأن تعريف املواقع اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت, ويرى موقع كنان أون الين

فـإذا كـان لـديك رشكـة أو مؤسـسة فـإن تعريـف املوقـع : "باختالف الهـدف مـن هـذه املواقـع

 وهـى ,)الدومني( والتي تندرج تحت أسم موقعك , الصفحات الثابتةاإللكرتوين هو مجموعة من

 )24(وتكون هذه الـصفحات ثابتـة عـىل مـدى الــ .. حات تحتوى عىل معلومات عن الرشكةصف

وهى متاحة لجميع املتصفحني عىل شبكة اإلنرتنـت .. ال أيام السنة عىل شبكة اإلنرتنتساعة طو

 ).وينموقع إلكرت, 37(. "من جميع دول العامل

هـي : "أما إذا كانت املواقع اإللكرتونيـة شخـصية عامـة فيعرفهـا موقـع كنـان أون اليـن

وهى صـفحات تحتـوى عـىل , )الدومني(مجموعة من الصفحات التي تندرج تحت أسم موقعك 

 باإلضـافة ,ًالسرية الذاتية الخاصة بك، إضافة إىل أي تسجيالت صوتية أو مرئية أو دروس مكتوبة

 للتفاعـل مـع الـدروس والتـسجيالت والتعليـق عليهـا , إتاحة الفرصـة لـزوار املوقـعإىل إمكانية

 ).  موقع إلكرتوين ,37( ."والتحاور معك بشكل مبارش

ًهذان هام النوعان األكرث شيوعا بني مواقـع اإلنرتنـت، وهـام األقـل مـن حيـث التكلفـة، 

ملواقع األخرى والتي تقدم خـدمات ويوجد العديد من أنواع ا, واألسهل يف إدارتها والتعامل معها

 .مجانية أو مدفوعة
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 : أما موقع منهل الثقافة اإللكرتونية فريى أن للمواقع ثالثة أنواع رئيسية ويعرفها بالقول

وهى مواقع االنرتنت العادية التي تحتـوى  ):Static web site(مواقع االنرتنت الساكنة "

نصية الغرافيكية الثابتة واملتحركة طبقا ملحتـوى  من وسائل العرض ال,عىل نصوص وصور وغريها

 إال أن هـذا النـوع مـن املواقـع ال يحتـوى عـىل إمكانيـة تغـري ,الصفحات وفكرة وهدف املوقع

 ميكـن تحـديث البيانـات مـن )Database( أو قاعدة بيانـات ,بياناته بطريقة ديناميكية متغرية

 . خاللها

ويعترب هذا النوع من املواقـع أكـرث  ):Dynamic web site(مواقع االنرتنت الديناميكية 

 حيث يسمح بتغري أو إضافة أو حذف أي معلومـات أو صـور ,ًاملواقع تطورا من املواقع الساكنة

ول عنـه يف أي وقـت يـشاء سؤ من قبل صاحب املوقع أو امل,من صفحاته وجداوله بسهولة تامة

 .  الرشكة التي قامت بتصميمه دون الرجوع إىل مصمم املوقع أو,وبأي عدد من املرات

ًوهى بـالطبع أكـرث مواقـع االنرتنـت تطـورا  ):E-commerce(مواقع التجارة االلكرتونية 

وأهمها من الناحية التجارية، وتعد مواقع التجـارة االلكرتونيـة مبثابـة رشكـات تعمـل عـىل بيـع 

 ثـم ,ونية عرب الشبكة باستخدام طرق دفع اليكرت,منتجاتها وخدماتها من خالل الويب واالنرتنت

 ).موقع إلكرتوين, 38( ."توصيل املنتج أو الخدمة بعد ذلك للمشرتى يف مكانه

مجموعة من الصفحات اإللكرتونية تحتوي عـىل عـدد مـن املـواد : "ًعرفها إجرائيا بأنهانو

ظهـرت عـىل شـبكة اإلنرتنـت يف , الصحفية والثقافية والرتفيهية وبعض الصور ومقـاطع الفيـديو

, وكانـت بـداياتها نـسخ إلكرتونيـة لكربيـات الـصحف يف العـامل, يات تسعينات القرن املـايضبدا

وأصــبحت فــيام بعــد مواقــع حكوميــة ومؤســساتية ومعلوماتيــة وشخــصية وسياســية وتجاريــة 

وتحتوي املواقع اإللكرتونية عىل كم هائل من املعلومـات الرئيـسية يف , وثقافية ورياضية وغريها

وتحول أغلبها من صفحات ثابتة عىل شبكة اإلنرتنـت إىل , وعىل كافة األصعدةمختلف املجاالت 

وبإمكان املـرء الوصـول بثـوان معـدودة إىل أيـة معلومـات , ًمواقع تحدث نفسها بنفسها تلقائيا

 ".يريدها ومن مصادرها الرئيسية ويف أي مكان من العامل
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 :املواقع اإلجتامعية: ًثالثا

عبــارة عــن تجمعــات : "قــع االجتامعيــة عــىل االنرتنــت بأنهــايعــرف موقــع إجابــات املوا

شبهها بتجمعـات قرويـة أو ريفيـة  املرء أن يستطيعوالتي ي, ص خالل مجموعات محددةألشخا

تهتم الشبكات االجتامعية عىل االنرتنت باألشـخاص الـذين يـشرتكون , مشرتكة يف صفات أساسية

أو أي مجموعـة موحـدة , كليـات بعينهـا, جامعـات, مـدارس, كأمـاكن عمـل(, يف صفات مميزة

بـل إن الـشبكة مليئـة مباليـني , وهؤالء األشخاص متوفرون بكرثة عىل شبكة االنرتنـت, )االهتامم

والــذين يتطلعــون للقــاء أشــخاص جــدد حتــى يتكــاتفوا ويتعــاونوا يف إشــهار هوايــاتهم , مــنهم

ئق وتطـوير الـصداقات انتهـاء ابتداء من رياضة التنس وتنسيق الحدا, واهتامماتهم وانتامءاتهم

 ). موقع إلكرتوين,39( ."بالسياسة

ويعرف موقع عامل التقنيـة املواقـع االجتامعيـة بأنهـا خلقـت للمـستخدم باملقـام األول، 

إن املستخدم هو من يـسريها، فـإن أحـسن أحـسنت، وإن أسـاء : "والحقيقة التي يجب أن تقال

 وشعبيتها لـيس يف عـدد مـستخدميها وال كيـف وإن جئنا عىل شهرتها. أساءت، فلن يرضها يشء

 نتاج توظيف املستخدمني لها يف صالحهم وتجسيدها، وفهمها ملا يراد ياستخدموها، فشهرتها ه

كل منهـا , جتامعية، عملية، تعليميةشخصية، إلها، حالها حال أي تقنية تظهر، فكانت الشبكات 

ت واملؤسـسات وغريهـا يف أعاملهـم، يهدف ملبتغـاه، فأخـذ بهـا مـن عـىل أرض الواقـع كالـرشكا

الذي استخدمها وسيلة يف نرش مواضيعه , وأخذت بها املواقع واملدونات كحال موقع عامل التقنية

 ).موقع إلكرتوين, 40( ."لتفاعل أكرث معها

, مواقع الشبكات اإلجتامعيـة هـي صـفحات الويـب: "كام تعرفها هبه محمد خليفة بأن

 النشط بني األعضاء املشرتكني يف هذه الشبكة اإلجتامعية املوجودة التي ميكن أن تسهل التفاعل

 تـساعد  أنوالتـي مـن شـأنها, وتهدف إىل توفري مختلف وسائل االهـتامم, بالفعل عىل اإلنرتنت

املميـزات املراسـلة الفوريـة، (وميكـن أن تـشمل هـذه , ًبعـضاعىل التفاعل بني األعضاء بعضهم 

وهنـاك اآلالف .. )ش، الربيد اإللكـرتوين واملـدوناتلفات، مجموعات النقاالفيديو، الدردشة، تبادل امل

  وهنـاك الـشبكات اإلجتامعيـة, من مواقع الشبكات اإلجتامعية التـي تعمـل عـىل الـصعيد العـاملي
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يف حـني هنـاك شـبكات تخـدم , التي طرحت لتناسب القطاعات املهمشة يف املجتمـع, الصغرية

بيـنام الـبعض .  بعض الشبكات تستخدم واجهة استخدام بسيطةوهناك, وحده جغرافية للمجتمع

 ). موقع إلكرتوين41( ."اآلخر أكرث جراءة يف استخدام التكنولوجيا الحديثة والقدرات اإلبداعية

ًمواقـع إلكرتونيـة ذات طـابع إجتامعـي تحـاول أن تقـدم واقعـا : "ًعرفها إجرائيا بأنهـانو

يحايك الواقع الطبيعي عىل األرض بعد أن أصبح هذا ,  واألهلًافرتاضيا اللتقاء األصدقاء واملعارف

من خالل تكوين شبكة من األصدقاء من مختلـف األعـامر واألجنـاس ومـن , الواقع صعب املنال

تجمعهم اهتاممات ونشاطات مشرتكة بالرغم من اختالف وعـيهم وتفكـريهم , كافة أنحاء العامل

, تعبـري عـام تعتمـر بـه النفـوس مـن أفـراح وأحـزانوهي عبارة عن منافذ صـغرية لل, وثقافاتهم

, يتبادل من خاللها املشرتكون التجارب واملعارف واملعلومات وامللفات والصور ومقـاطع الفيـديو

الربيـد اإللكـرتوين والرسـائل : مثـل, إضافة إىل تقديم العديد من الخدمات األخـرى ملـستخدميها

 ".الخاصة واملحادثة الفورية وغريها

 :  دراسة مقارنةً:رابعا

يقـصد باملقارنـة إبـراز وتفـسري أوجـه : "يعرفها موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة بـالقول

ال موضـع : تخضع ملجموعة مـن القواعـد هـي, الشبة واالختالفات بني املتغريات موضع الدراسة

ًمتاما أو متميزة متاماللمقارنة بني أشياء متامثلة  ة تعتمـد عـىل ال يصح إجراء مقارنات مـصطنع.. ً

رضورة خضوع الظواهر موضع املقارنة ملنهاج بحـث .. تشويه للظواهر أو الحاالت محل املقارن

 .)موقع إلكرتوين, 42( ."دقة العلمية يف إظهار جوانب االتفاق واالختالفلًواحد توخيا ل

 ًإن كلمة املقارنة تعنـي لغويـا املقايـسة بـني ظـاهرتني : "نت. ويعرفها موقع األغواط

ــاأ ــيام بينه ــتالف ف ــشبه واالخ ــه ال ــر أوج ــدف تقري ــرث به ــة , و أك ــطالحيا فاملقارن ــا اص  ًأم

 وينبغـي متييـز املقارنـة , هي أحـد األسـاليب املنطقيـة األساسـية ملعرفـة الواقـع املوضـوعي

ملنهج منطقي عن التحليل املقارن الـذي هـو أحـد املنـاهج الفرعيـة املـستخدمة يف البحـث 

تطبيقه عـىل ميـدان محـدد ً جزئيا عند ًعميم النظري ويعترب منهجاوهو أسلوب للت, العلمي

 وبتحديـــد , تبـــدأ معرفـــة أي موضـــوع بتميـــزه عـــن املوضـــوعات األخـــرى ..يف العلـــوم
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وميكـن القـول , والتي هي من طراز واحد, أوجه الشبه واالختالف بينه وبني املوضوعات األخرى

 عملية يقع فيها التشابه واالختالف يف وحـدة هي, بأن عملية املعرفة يف جانب مهم من جوانبها

ًإن مغزى املنهج املقارن يصبح أكرث وضوحا إذا أخذنا بعني االعتبار أن املقارنـة تـستخدم .. وثيقة

 ). موقع إلكرتوين,43(. "من قبل الناس يف جميع أوجه نشاط الناس

 بـني الظـاهرات تـشمل طريقـة املقارنـة إجـراء مقارنـات: "وتعرفها زغينة الهادي بالقول

بقصد الوصـول إىل حكـم معـني يتعلـق بوضـع الظـاهرة يف املجتمـع، والحكـم هنـا , االجتامعية

لتحديد أسس التبـاين وعوامـل , مرتبط باستخالص عنارص التشابه أو التباين بني عنارص الظاهرة

. التشابه، فهي نوع من البحث يهـدف إىل تحديـد أوجـه الخـالف والتـشابه بـني وحـدتني فـأكرث

البعد التاريخي يقارن بـني وضـع الظـاهرة يف مراحـل تاريخيـة متعاقبـة، : وتتمثل يف ثالثة أبعاد

وبعد مكاين يقارن بني الظاهرة يف مكان معني وتواجدها يف مكان آخر، وبعـد ثالـث هـو البعـد 

خرى ألزماين املكاين الذي يقارن بني تواجد الظاهرة يف مكان وزمان معني مع تواجدها يف أمكنة أ

 ).موقع إلكرتوين, 44( ."وأزمنة متباينة

تالف بـني ظـاهرتني أو طريقة علمية إلظهار أوجـه االتفـاق واالخـ: "ًعرفها إجرائيا بأنهاون

رشيطـة أن , تجمع بينها أحادية أو ثنائية املكان وتقارب أو تباعد الزمان, ع الدراسةأكرث يف موض

ًكن أن تجري مقارنة الظـواهر املتطابقـة كليـا وال مي,  وأخرى مختلفةمتشابهةتكون هناك نقاط 

وتـستند دراسـة املقارنـة إىل مـنهج مقـارن , فإنه ال ميكـن مقارنـة مـا ال يقـارن, ًأو املختلفة كليا

, للوصـل إىل نتـائج دقيقـة بـشأن الظـواهر موضـع الدراسـة, ًلضبط متغريات كل ظاهرة علميـا

ً دامئـا يف تحليـل مـضمون املؤلـفيعتمـد , واهرًوتوخيا للدقة يف وصف التباين والتشابه بني الظ

للخروج بأفضل النتائج التي تتعلـق بالظـاهرات موضـع , الظاهرة عىل منهج بحثي مقارن واحد

 ". الدراسة

 : جمهور املتلقني: ًخامسا

أنا لـدي تـصور خـاص : "يعرف املخرج رسمد عالء الدين الجمهور املتلقي بالتايل

 الـدائرة الكـربى هـو الجمهـور .. يـشكل ثـالث دوائـرفـالجمهور بـشكل عـام , للجمهور

ــام ــرج, الع ــور املتف ــدائرة الوســطى هــو الجمه ــور , وال ــصغرى هــو الجمه ــدائرة ال  وال
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ويكـون هـو الجمهـور , ألنه يستوعب ما أريد, وهذا الجمهور هو الذي يهمني كمخرج, املتلقي

 ).موقع إلكرتوين, 45( ."املتلقي القادر عىل التفسري والتفكري

الحقيقة فإن الثورة التكنولوجيـة الحاصـلة يف وسـائل : "ويعرفه صالح جاويش أوغلوا بالقول

قـد سـاعدت ومكنـت الجمهـور مـن تأسـيس إعالمـه , والتي يبدو أنها ال تعرف التوقف, االتصاالت

ًحتى بات املواطن املتلقي نفسه إعالميا يكتـب ويـذيع وينـتج الـربامج املرئيـة وينـرشها , الخاص به

وأصبحوا يتبادلون املعلومـات اإلخباريـة والنتاجـات , يعها من عىل اإلنرتنت ملواطنني مثله مثلهمويذ

وهكذا . التي ترصفها الوسائل اإلعالمية التقليدية, اإلعالمية من دون الحاجة إىل رصف املبالغ الطائلة

 مجـال اإلعـالم يف) journalist citizen" (املواطن الصحفي"أصبحنا نسمع مبصطلحات جديدة مثل 

الجمهـور يف العمليـة / وذلك بـسبب الـدور الفاعـل للمتلقـي , واالتصاالت مل نكن نسمعها من قبل

 ).موقع إلكرتوين, 46( ."ومبساعدة وسائل وتقنيات وسائل اإلعالم واالتصاالت الجديدة, اإلعالمية

خل إن السن والطبقـة والـد: "يف تعريفه للجمهور) MCQUUIL 1984 (كويلم"ويرى 

ألن كـل منهـا , لها أهمية كبرية يف تحديـد حجـم جمهـور أي وسـيلة إعالميـة, ومستوى التعليم

فالسن يحدد مدى , يتدخل يف تحديد حجم الوقت وكمية املال الالزمني الستعامل وسائل اإلعالم

حيث أن األطفال الصغار مـثالً يخـضعون , االستعداد والحرية يف اختيار واستعامل وسائل اإلعالم

إذ يكتـسب , ومع تقدم السن يتغري, الختيار العائلة ويتعرضون للتلفزة أكرث من أي وسيلة أخرى

وعنـدما , فيؤدي إىل استعامل الراديـو والـذهاب إىل الـسينام, حرية يف تعامله مع وسائل اإلعالم

تخـصيص , يعود إىل السياق املنزيل ولكن باهتاممـات مختلفـة مـثالً, يصبح الشخص رب العائلة

 ).موقع إلكرتوين, 47( ."قت أكرب لقراءة الصحفو

الجمهـور الـذي تـستهدفه الـسلطات الرسـمية والقـوى : "ً إجرائيا بأناملؤلفويعرفه 

 هـو الجمهـور الـذي يـشكل الـرأي العـام ويتلقـى رسـائل , السياسية واملنظامت اإلجتامعيـة

هـو جمهـور , جامعـاتًوالجمهور الذي تهـتم بـه الجهـات الثقافيـة أفـرادا أو , تلك الجهات

أمـا الجمهـور الـذي تتوجـه إليـه وسـائل اإلعـالم , , الصفوة أو النخبـة أو الجمهـور املتلقـي

ــة ــائلها املختلف ــالم , برس ــائل اإلع ــة ووس ــة الحديث ــول التكنولوجي ــذي ح ــور ال ــو الجمه  فه
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, وأصـبح هـو املرسـل واملتلقـي يف آن واحـد ولـه إعالمـه وصـحافته الخاصـة, الجديدة لـصالحه

, ورت لديه عملية التلقي من اإلحساس واإلدراك إىل الحكم وبناء املعنى فالـسلوك االتـصايلوتط

النـاتج عـن ) األثـر(وهـو مـا يـسمى , الذي ميكنه من اإلمساك بالوسائل اإلتصالية والتحكم بهـا

 ".العملية االتصالية التفاعلية

 :قناة العربية: ًسادسا

قنـاة فـضائية إخباريـة عربيـة كانـت تبـث مـن "يعرفها موقع ويكيبيديا الحر عىل إنهـا 

واآلن تبـث مـن مدينـة ديب لإلعـالم باإلمـارات , الرشكة املـرصية ملدينـة اإلنتـاج اإلعالمـي مبـرص

 3(بدأت البث يف , العربية املتحدة، وتهتم هذه القناة باألخبار السياسية والرياضية واالقتصادية

ويقـول مالـك ).. MBC(زيون الـرشق األوسـط القناة تأسست من قبل مركز تلف.. )2003مارس 

وهدفه , العربية خيار بديل أكرث اعتداالً من قناة الجزيرة(إن : وليد اإلبراهيم) MBC(مجموعة 

, ) من فـوكس نيـوزإن إنيس (بالنسبة للجزيرة يف املوقع نفسه الذي تحتله ) العربية(هو وضع 

وليس اآلراء التي تقدم يف صـورة , يةكمنفذ إعالمي هادئ ومتخصص معروف بالتغطية املوضوع

يف ) أفضل تخطيط اسـرتاتيجي للمواقـع العربيـة(حصل موقع العربية اإللكرتوين جائزة ).. رصاخ

وحازت العربية عىل ثالث جوائز خالل املهرجان العريب الرابع لإلعالم يف بريوت، فـذهبت .. عامن

ن نـصيب اإلعالمـي طـاهر بركـة، أما أفضل مـذيع فكانـت مـ, جائزة أفضل مذيعة لنجوى قاسم

  ).موقع إلكرتوين, 48( .ً"بينام سمي موقع القناة اإللكرتوين، األول عربيا

موقع قنـاة العربيـة لألخبـار والـربامج الوثائقيـة يحـوي : "موقع شوفنك بالقول ويعرفها

 التـي حيث ميكن من خالل املوقع متابعـة األخبـار, العديد من األخبار اليومية وأرشيف األخبار

. ويف كل املجالت الـسياسية واالجتامعيـة والطبيعيـة والرياضـية, تبثها القناة من كل أنحاء العامل

ولذلك فهي تنـرش األخبـار يف املوقـع وتحدثـه عـىل مـدار , القناة تبث األخبار عىل مدار الساعة

إبـداء الـرأي وهذا سيعطيك اإلمكانية بالتواصل و, ما ميكن فعله يف املوقع هو التعقيب. الساعة

 ,49( ".وقراءة ما كتبه املتصفحني وميكن اإلجابة واملشاركة يف االسـتفتاء, والتعقيب عىل كل خرب

 ).موقع إلكرتوين
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 21 يف www.alarabiya.net) نـت. العربيـة(كانت والدة موقـع : "نت. ويعرفها العربية

، 2003) آذار(ة يف مـارس ، بعد عملية تخطيط بدأت مع إطالق قناة العربي2004) شباط(فرباير 

ليصبح واجهة القناة عىل اإلنرتنت ووجهة املـشاهد للحـصول عـىل تفاصـيل أكـرث للموضـوعات 

 بدأت عملية تكامل بني شاشة العربية واملوقـع نقلتـه 2009يف عام . والتقارير والصور ومتابعتها

يها إمكانيـات النـرش مـن ًإىل موقع متلفز ملا تقدمه الشاشة من لقاءات وأخبار وبرامج، مضافا إل

التوســع يف التفاصــيل والخلفيــات والــصور والفيــديوهات، مــام أدى إىل زيــادة غــري مــسبوقة يف 

, يقدم املوقع موضوعاته الخاصة التي ميده بها شبكة مراسلني واسعة حول العـامل. زيارات املوقع

رأس تحريـر املوقـع يـ. والتي تقوم الشاشة بدورها بعرض أهم مـا فيهـا وتفـاعالت القـراء معهـا

 ).موقع إلكرتوين, 50(  ."اإلعالمي السعودي داود الرشيان

حـدثت قنـاة العربيـة الـشكل الجديـد ملوقعهـا : "ويعرفها موقع كشكول للتقنية بالقول

املوقع تفاعيل أكرث وجميـل مـن ناحيـة التـصميم ومـن ناحيـة ).. alarabiya.net(عىل اإلنرتنت 

كام قالت العربية إن املوقع سيـشكل ,  يف تغطية الخربًالرائعة جدااعتامده عىل الصور املتحركة 

كيـز عـىل الـربط مبواقـع التواصـل ًخـصوصا الرت, نقلة أوىل لخدمات العربية أون الين وتطويرهـا

جتامعي، مثل فيس بوك، وتوتري، ويوتيوب باعتبارها أحد األهـداف الرئيـسة والروافـد املهمـة اإل

 سيتم تحديث ًأيضا.  عىل تفعيلها، وإعطائها مساحة كبرية من املوقعالتي حرص املوقع منذ فرتة

 هنـاك ميـزة يف املوقـع ًأيضا, الرشيط اإلخباري يف املوقع ليتوافق مع الرشيط املعروض يف القناة

 ,51( .ً"وهي إمكانية ترتيب الصفحة الرئيسية عىل حـسب اهتاممـك وهـذي ميـزة رائعـة جـدا

 ).موقع إلكرتوين

ــا بأنهــاؤلــفاملويعرفهــا  ــة تبــث : "ً إجرائي ــة عربي ــة فــضائية إخباري ــاة تليفزيوني  قن

 وتتخــذ مــن مدينــة ديب لإلعــالم باإلمــارات العربيــة املتحــدة , برامجهــا عــىل مــدار الــساعة

ًمقــرا لهــا، وتتنــوع أخبارهــا وبرامجهــا بــني الــسياسية واالقتــصادية والثقافيــة واالجتامعيــة 

).. MBC(مجموعـة قنـوات تلفزيـون الـرشق األوسـط وهي واحدة مـن , والرياضية وغريها

 ومتكنـت خـالل فـرتة مـن , )2003(آذار / وقد بـدأت قنـاة العربيـة بثهـا اليـومي يف مـارس 
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كواحـدة مـن القنـوات التـي تحظـى , ًالزمن أن تجد لنفسها مكانا يف الساحة اإلعالميـة العربيـة

 ". العريبوأن تأثر إىل حد ما يف املشهد اإلعالمي, مبتابعة يومية

موقـع إلكـرتوين : "بأنـه) العربيـة نـت(ً إجرائيا موقع العربيـة اإللكـرتوين املؤلفويعرف 

ويتكـون مـن , يقدم صورة محدثة للصحافة اإللكرتونيـة العربيـة, مرتبط بقناة العربية الفضائية

اتري إضـافة إىل األبـواب والزوايـا الثابتـة والرسـوم والكاريكـ, عدد كبري من الصفحات املتخصـصة

ويحتـوي املوقـع عـىل آالف الـصور ومقـاطع الفيـديو التـي توثـق ألهـم وأبـرز , وحالة الطقس

ويعتمــد املوقــع عــىل شــبكات , األحــداث الــسياسية واالقتــصادية والثقافيــة والرياضــية وغريهــا

ويحظـى موقـع , يف إيصال رسالته اإلعالمية) واليوتيوب, تويرت, الفيس بوك(التواصل اإلجتامعي 

إضـافة ملـا يحققـه اليوتيـوب , معجـب) مليون ونـصف(ة عىل الفيس بإعجاب ما يقارب العربي

 ".وتويرت التابعني للموقع من نجاحات

 : وسائل جمع البيانات

هـي املتابعـة املـستمرة للمواقـع , إن الوسيلة األفـضل لجمـع البيانـات يف هـذا البحـث

ًصوصا مـوقعي العربيـة اإلجتامعـي االلكرتونية ومواقع الشبكات اإلجتامعية عـىل اإلنرتنـت وخـ

كذلك متابعة , هذا الكتابطوال الفرتة املحددة إلنجاز , )نت.العربية(واإللكرتوين ) الفيس بوك(

ما ينرش عن هذه املواقع والشبكات يف املواقع اإللكرتونية ويف الصحف الورقية ووسـائل اإلعـالم 

اسـات تتعلـق بـاملواقع اإللكرتونيـة  يحصل عىل كتب تتضمن بحوث أو دراملؤلفولعل , األخرى

 .والشبكات اإلجتامعية

.. هذا باإلضافة إىل إعداد قامئة مبوقع الفيس بوك وقامئة باملوقع اإللكرتوين لقناة العربيـة

ملعرفة مدى تأثري شبكات التواصل اإلجتامعيـة عـىل جمهـور , واستامرة شكل واستامرة مضمون

للخروج بنتائج قد تحدد مسار البحث , ونية عىل اإلنرتنتاملتلقني وعىل متصفحي املواقع االلكرت

 .هذا الكتابيف 

 

 



الفصل املنهجي:  الفصل األول   

35 
 

 : الدراسات والبحوث السابقة: ًثانيا

 يـرى أنـه مل يتـسنى للبـاحثني األكـادمييني املؤلف فإن هذا الكتابًنظرا لحداثة موضوع 

, ض يف غـامرهني مـن الخـواملؤلفوالسبب يعود لحداثته ولتوجس , التطرق إىل هذا املضامر بعد

, ًتحسبا لعدم الوقوع يف األخطـاء وإبـداء آراء غـري مكتملـة عـن هـذا اإلعـالم الجديـد وتأثرياتـه

والعـامل االفـرتايض ) واليوتيـوب, تـويرت, الفـيس بـوك(ًخصوصا وأن شبكات التواصل اإلجتامعـي 

ًعموما حديثة العهد أيضا صول عـىل أيـة  من الحـاملؤلف مل يتمكن هذا الكتابولغاية البدء يف , ً

 سابقة كتاباتغري أنه استطاع فيام بعد الحصول عىل , دراسات تفيد موضوع الدراسة إال ما ندر

, حول املواقع اإللكرتونية واملواقـع اإلجتامعيـة, ني األكادمييني وبعض مراكز األبحاثاملؤلفلبعض 

ًرتونيـة عمومـا مل وإذا كانـت املواقـع اإللك, هـذا الكتـابقد تكون قريبة من موضوع البحث يف 

ًفـإن املواقـع اإلجتامعيـة نـصيبها قليـل جـدا مـن الدراسـات األكادمييـة , تحظى بدراسات وافية

 أو هذا الكتـاب البعض املفيد مام توفر من دراسات تتعلق بيتناول الكتابومن هنا , املتخصصة

 :  تقرتب منها وهي كالتايل

 :املواقع اإللكرتونية: أوالً

قواعد النرش اإللكرتوين الـصحفي .. صحافة اإلنرتنت): "2003(فى صادق دراسة عباس مصط -1

ًموقعـا إلكرتونيـا عربيـا، هـي) 331 (هـذا الكتـابشملت " الشبيك ً مواقـع صـحف يوميـة : ً

، وأوضحت أن الـصحافة  العربيـة عـىل )2000 – 1998(وأسبوعية وشهرية، يف الفرتة ما بني 

ام أساليب ومميزات النـرش اإللكـرتوين، وأن ذهنيـة شبكة اإلنرتنت ما زالت قارصة يف استخد

 بـصفة –وأشـارت الدراسـة إىل أن الـصحافة العربيـة , ما زالت هي السائدة) النرش الورقي(

 مازالـت يف مرحلـة البدايــة بالنـسبة لوجودهـا يف الــشبكة وأن غالبيـة مواقـع تلــك –عامـة 

رتونية للصحيفة التـي صـدرت الصحف ال يتم تحديثها عىل مدار الساعة، بل هي نسخة إلك

  .ل اإلمكانات التفاعلية لإلنرتنتيف الصباح، مام أدى إىل إهام
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) أرشفة املعلومات(مام أفقدها ميزة ) الصورة(وكانت بعض املواقع تنرش مادتها بصيغة 

مـن الـصحف تقـوم %) 76.4(املادة ملن يريد، وبينت نتائج الدراسـة أن ) قص ولصق(وإمكانية 

سـاعة، ورصـدت الدراسـة عـدم وجـود ) 24( بعد مـرور – مبا يف ذلك األخبار –تها بتحديث ماد

منها %) 92.1(منها ال توفر ساحات الحوار، وأن %) 75.3(من املواقع، وأن %) 44.9(األرشفة يف 

 ). موقع إلكرتوين52(. ال تقدم استطالعات للرأي

 – اإلخباريـة عـىل شـبكة اإلنرتنـت التفاعلية يف املواقـع): "2001( دراسة نجوى عبد السالم -2

 عىل تقـويم التفاعليـة يف املواقـع اإلخباريـة واملتغـريات هذا الكتاب عملت "دراسة تحليلية

ًموقعـا إخباريـا تتبـع ) 45(املؤثرة عليها، عن طريق تحليل مضمون عينـة عـشوائية بلغـت  ً

ة شـهر ونـصف، ًصحفا مطبوعة، ومحطات إذاعية، ورشكـات عاملـة يف مجـال اإلنرتنـت، ملـد

, افة اآلراءإضـ, تعـدد الخيـارات: (ًتضمن أبعادا هي) للتفاعلية(ًواستخدمت الدراسة مقياسا 

  ).والتفاعلية مع النص

وأشارت النتائج إىل أن الصحافة اإللكرتونية العربيـة ال تـستثمر اإلمكانـات التـي تتيحهـا 

ثنائية االتجاه بينهـا وبـني املتلقـي، بـل الثورة الرقمية، وأن غالبيتها ال تهتم بإقامة وسيلة اتصال 

تكتفي بنرش آراء محرريها دون االهتامم بآراء الجمهور، وأن مستوى التفاعلية بني القارئ ونـص 

املادة الخربيـة كـان يف أدىن مـستوياته، بـسبب لجوئهـا إىل إعـادة نـرش النـسخة املطبوعـة مـن 

 ).23 فهمي ص -20(. الجريدة الورقية

الوظيفة اإلخبارية للبوابـات اإللكرتونيـة دراسـة تحليليـة ): "2009 (لـلـهعبد  دراسة جليلة -3

 هي دراسة للحصول عـىل شـهادة )" البوابة– محيط –نسيج (للبوابات اإللكرتونية العربية 

: عـن واقـع البوابـات اإلخباريـة العربيـة عـىل شـبكة اإلنرتنـت, املاجستري من جامعة بغداد

ة يف دراسـتها إىل وظيفـة البوابـات العربيـة املؤلفتطرقت , ً)وذجامنأوالبوابة , محيط, نسيج(

مقارنـة بـاإلعالم , وتناولتها بالتحليل ملحتوياتها وموضوعاتها وأدائهـا وخصائـصها, اإللكرتونية

 .التقليدي من حيث التوافق واالختالف
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,  والبوابةيف تناولها ملواقع نسيج ومحيط) أليكسا(ة عىل إحصائية ملوقع املؤلفواعتمدت 

ومـن , موقع يف العـامل أجمـع) ستة آالف(باعتبارها من املواقع التي تحظى بشعبية كبرية ضمن 

ًإن البوابات اإللكرتونيـة اسـتطاعت أن تحقـق نجاحـا كبـريا, النتائج التي توصلت إليها الدراسة ً ,

 مـا توصـلت معتمـدة عـىل آخـر, باعتبارها وسيلة إخبارية متيزت برسعة نقل األخبار واألحداث

 .إليه تكنولوجيا اإلعالم الحديثة

إن البوابات تعتمـد أسـلوب التحـديث : وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها

وقد أتاحت هذه البوابات للقـارئ إمكانيـة املـشاركة , وتجديد نفسها ملسايرة تطورات األحداث

وكـذلك إمكانيـة إضـافة بعـض اآلراء , يف إبداء الرأي والتعليق عىل بعض املواضيع املنشورة فيها

وبهذا تزيد مـن عـدد زوارهـا , التي تدعم وتعزز من مكانة ومصداقية البوابة, واألفكار واألخبار

 ).موقع إلكرتوين, 53(. وتفاعلهم مع ما تقدمه

 :املواقع اإلجتامعية: ًثانيا

ــه (...): " دراســة عبــاس مــصطفى صــادق -4 التكنولوجيــة اإلعــالم الجديــد دراســة يف تحوالت

عنـد مفهـوم اإلعــالم ) عبـاس مـصطفى صــادق(توقـف فيهــا الـدكتور , "وخصائـصه العامـة

ًباعتباره تطورا كبريا غري محدد املعامل, الجديد وما زالت التعريفات التي قدمها العديد مـن , ً

تعريفات حذرة بـسبب التطـور املـستمر , املتخصصني يف اإلعالم وتقنياته الحديثة وتطبيقاته

وال يعرف عند أي حد سيتوقف هذا التطور أو تتـضح معـامل , ذا النوع من اإلعالم الجديدله

 .هذا اإلعالم أكرث مام هو عليه اآلن

سـواء أكانـت ملفكـرين ,  عنـد العديـد مـن التعريفـات لهـذا اإلعـالماملؤلفوقد توقف 

تعريفات التي ومن أهم ال, ومختصني أو ملوسوعات وقواميس متخصصة يف التكنولوجيا الحديثة

, )Nicholas Negroponteنيكـوالس نيغروبـونتي (التعريف الذي أورده : تناولتها الدراسة هي

 وسـتيف جـونز Vin Crosbie وفـني كروسـبي Pavlik  Johnجـون بافلـك (وكذلك تعريفـات 

Steve Jones( , حول مفهـوم اإلعـالم الجديـد وتطوراتـه الهائلـة التـي أحـدثت ثـورة يف وسـائل

 . والتكنولوجيا الحديثةاإلتصال

 جملـة مـن الخالصـات مـن خـالل مـا قدمتـه الدراسـة مـن نقـاش " إىل املؤلـفوتوصل 

ــة ــرؤى املطروح ــة ال ــصل ملجموع ــسة , مف ــرة الرئي ــس الفك ــاول أن تلم ــات تح ــي خالص  وه
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وتجيب عىل التساؤالت املطروحـة عـن هويـة هـذا , التي يعمل من خاللها نظام اإلعالم الجديد

 ).173 صادق-18(". مداخل فهمه وأسس التعامل معهعن اإلعالم و

ًيجب علينا أن نقر إن تغيريا كامالً يلمس الوسـائل اإلعالميـة القامئـة : " إىل القولونخلص

ًتكنولوجيا وتطبيقيا كام أن هنالك مـستحدثات إعالميـة غـري مـسبوقة تأخـذ مكانهـا اآلن وقـد , ً

 Mass(هي وسائل اإلعالم حسب الطلب وأن حالة جديدة , جاءت بتطبيقات وخصائص جديدة

Customization ( تأخذ مكان وسائل االتصال الجامهريي)Mass Media( , وأن عملية تحويـل

ــائل القامئــة  ــتم للوس ــة ت ــري جذري ــزة , )Metamorphosis(وتغي ــع أجه ــدها ســتكون جمي عن

اتجـاه واحـد كونهـا أجهـزة تعمـل يف , التلفزيون وجميع أجهزة الراديو خارج نطـاق االسـتخدام

)One-Way ( والتغيـري الجـاري يتجـه نحـو بنـاء وسـائل تفاعليـة)Interactive Media( , هنـا

ًتعمل جميع األجهزة التقليدية وغريها عىل منصة الكومبيوتر وتصنع عاملا اتـصاليا جديـدا ثنـايئ  ً ً

 ).178 صادق-18(". مل تكن تتوفر يف اإلعالم القديمله مزايا ) Tow-Way(االتجاه 

ًاألول أمريكيـا والثالـث عامليـافـيس بـوك ال): "2010) (اكسبرييان هيتوايز( دراسة لرشكة -5 ً", 

 زيـارةكانت أكـرث املواقـع ) الفيس بوك( أن شبكة التواصل اإلجتامعي هذا الكتابأوضحت 

ًحيث احتلت املرتبـة الثالثـة عامليـا واألوىل أمريكيـا, تمن رواد اإلنرتن وأكـدت الدراسـة أن , ً

مـن الزيـارات يف الواليـات املتحـدة بـني شـهري %) 8.93(حصلت عىل : ( الفيس بوكصفحة

التـي , )كـوم.غوغـل(ملوقـع %) 7.19(نـوفمرب يف مقابـل / يناير وترشين الثـاين/ كانون الثاين

ويبـدو أن فـيس بـوك تتـوىل الـصدارة ). كـوم.ياهو(كانت تحتل قبل سنة املرتبة األوىل أمام 

 ).مارس/ بانتظام منذ آذار

) والخـدمات األخـرى" جي ميل"يوتيوب وخدمة الربيد االلكرتوين (غري أن حصة مواقع غوغل 

%) 8.12(وعـىل مجمـل مواقـع يـاهو %) 8.93(متقدمة عـىل الفـيس بـوك %) 9.85(قد ارتفعت إىل 

, هـذا الكتـابوضعت قبل أسـبوع مـن ظهـور ) كومسكور(وكانت رشكة , حسب ما أوضحت الدراسة

ـارات يف الواليـات املتحـدة يف تـرشين )ويـاه(مجمل مواقـع    عـىل رأس املواقـع مـن حيـث عـدد الزي

  وعـىل الـصعيد العـاملي .)غوغل ومواقـع مايكروسـوفت والفـيس بـوك(نوفمرب متقدمة عىل / الثاين 
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 موقـع ,54(. )ياهو(ً املرتبة الثالثة وراء غوغل ومايكروسوفت ومتقدما عىل )الفيس بوك(احتل 

 ).إلكرتوين

أجريـت , "الفيس بـوك وحاميـة الخـصوصية الفرديـة): "2011(اسة لرشكة كيتشوم بلون  در-6

لصعيد العاملي، وأظهرت نتائج مثرية لالهتامم عىل ا, )الفيس بوك( يف أملانيا عىل هذا الكتاب

مليـون ) 800(التي وصل عدد مـستخدميها نحـو , )الفيس بوك(جتامعية ألهمية الشبكة اإل

من عـرشة ) 9(وبينت الدراسة إن , ليون منهم يأيت من أملانيا وحدهام) 20(مستخدم، وإن  

لديهم قلق حول سوء اسـتخدام املعلومـات ) فيس بوك(جتامعية مستخدمي الشبكة اإلمن 

فقـط مـن املـستطلعني هـم %) 6(وإن , الشخصية الخاصة بهم عىل موقع التواصل املشهور

إنهـم ال يـسمحون للجميـع  %) 80(وقـال , مع حاميـة خـصوصياتهم عـىل شـبكة اإلنرتنـت

فقط عملـوا مـا %) 8(لديهم تحفظات، ولكن %) 12(وإن , بالوصول إىل الصور الخاصة بهم

ينرش صوره بـال قيـود عـىل %) 50(وإن , يلزم لتامني صورهم وتبادلها مع األصدقاء واملعارف

 .ألنت

إن ): دوسـلدورف أملانيـا يف Pleonكيتـشوم (املدير التنفيذي لـرشكة ) ديرك بوب(وقال 

جتامعيـة عملـت حـساسية لـدى  اسـتخدام البيانـات مـن الـشبكات اإلاملناقشات الحالية حول"

,  فـام فـوق14شخص تبدأ أعامرهـم مـن سـن  ) 1000(وقد أجريت الدراسة عىل " املستخدمني

ــرشكة  ــون(وعــىل حــد قــول ال ــشوم بل ــة العمــالء يف تطــو) كيت ــا أجــرت الدراســة لحامي ير إنه

 ). موقع إلكرتوين55(. جتامعيةوسائل اإلعالم اإلاسرتاتيجيات 

صـور طفلـك عـىل ): "2008(ألمـان اإلنرتنـت ) آي يف جـي(دراسة اسـرتالية لـرشكة  -7

مـن األطفـال الكنـديني %) 84( إن هذا الكتابأكدت , "تعرضه للخطر) فيس بوك(

 ، )فـيس بـوك(جتامعيـة، مثـل هم الشخصية عىل صـفحات املواقـع اإلينرشون صور

ًووفقـا , و ما يجعلهم أكرث عرضة لجرائم انتهاك الخصوصية واالعتداءات الجنسيةوه

مـن األطفـال يف %) 81(ألمان اإلنرتنت، فإن ) آي يف جي(للدراسة التي أعدتها رشكة 

 يف %) 92( ، وهـي النـسبة التـي ترتفـع إىل)تواجـد رقمـي(دول غربية لديهم ) 10(
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ًمتواجـدا (، ربعهـم كـان %)84(، ثـم أسـرتاليا وكنـدا %)91(يها هولنـدا الواليات املتحدة، تل

  . صور الفحص باملوجات فوق الصوتيةحتى قبل أن يتواجدوا يف) ًرقميا

إنهـا ): "آي يف جـي(، املدير العام لـرشكة )بيرت كامريون(ًوتعليقا عىل نتائج الدراسة، قال 

مبجـرد بلـوغهم ) تواجـد رقمـي (فغالبية األطفال يف عامل اليوم يصبح لديهم, لعلـلـهفكرة مثرية 

ز الحاجة إىل حياتهم بأكملها فيام بعد، ما يعزعامني، وهو التواجد الذي رمبا يتوقف عليه شكل 

وإال ستجد الجميع بإمكانه , معرفة إعدادات الخصوصية التي يتبعونها عىل صفحاتهم الشخصية

بحسب ما نقلتـه صـحيفة , "ءالوصول إىل صور طفلك بدالً من اقتصار ذلك عىل األهل واألصدقا

 . الكندية)مونرتيال جازيت(

اآلبـاء بإتبـاع إعـدادات ) ليويـد بوريـت(ونصحت الرشكة عىل لـسان املتحـدث باسـمها 

, خصوصية صارمة لحامية صورهم ضد أي استخدام غري مرشوع، قد يـالزم الطفـل طيلـة حياتـه

مي يساوي يف الخطورة ما يتعرض محذرة من أن الخطر الذي قد يتعرض له الطفل يف العامل الرق

ًأمـا تـستخدم شـبكة اإلنرتنـت ولـديها أطفـال دون ) 2200(وشملت الدراسـة , له يف عامل الواقع

, الثانية، يف بريطانيا وأملانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وأمريكـا واسـرتاليا وهولنـدا واليابـان

مـح خـصوصية جديـدة تـسمح عـن مال) فـيس بـوك(وجاءت الدراسة بعـد يـومني مـن كـشف 

ًللمستخدمني بتكوين مجموعات متكنهم من مـشاركة الـصور والرسـائل حـرصيا مـع أصـدقائهم 

َجتامعي طـرح مالمـح خـصوصية تتـيح للمـستخدمني ق التواصل اإلويأمل عمال, وأفراد عائلتهم

 .التحكم يف الوصول إىل املعلومات من قبل تطبيقات طرف ثالث

، يف يوليـو )جنيفـر سـتودارت(علنت مفوضة الخصوصية يف كندا، وبعد عام من املراقبة أ

علنـت يف وقـت ثـم أ. ال تتامىش مع قوانني الخـصوصية الكنديـة) فيس بوك(إن سياسة ) 2009(

ً مع الرشكة ملنح املـستخدمني تحكـام أكـرث يف معلومـاتهم الشخـصية، وسـلطة الحق عن اتفاقية

) سـتودارت(ويف الـشهر املـايض أعـادت , ارجينيالحد من وصول مطـوري الـربامج واملواقـع الخـ

إن لـديها مخـاوف : كنهـا قالـت، ل)فـيس بـوك(التحقق من تحـسينات الخـصوصية الخاصـة بــ 

 56(. ، وخاصـية الـدعوة، اللـذين تـم تقـدميهام بعـد التحقيـق األويل"أعجبني" حول زر جديدة

 ).موقع إلكرتوين,
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فـيس بـوك يـساعد يف تكـوين صـداقات ): "2011(األمـرييك لألبحـاث ) بيـو( دراسة مركـز -8

إن مـستخدمي الفـيس ,  لألبحـاث)بيـو(أظهرت نتائج دراسة مسحية أجراها مركـز , "أفضل

, بوك أكرث ثقة ولديهم قدر أكرب من األصدقاء املقـربني ودرجـة انخـراطهم يف الـسياسة أعـىل

ن أثـر اسـتخدام أى كم كبري من التكهنات بـشرنس"الذي قاد الدراسة ) كيث هاملتون(وقال 

 وتركزت معظمها حـول احـتامل ,جتامعية للشخصمواقع للتواصل اإلجتامعي عىل الحياة اإل

  ."أن تكون هذه املواقع مرضة بعالقات مستخدميها وتبعدهم عن املشاركة يف العامل

 لـديهم عـدد )فيس بـوك(ًوجدنا العكس متاما وإن من يستخدمون مواقع مثل "وأضاف 

وتـشري ,  واحـتامل انخـراطهم يف األنـشطة املدنيـة أو الـسياسية أعـىل, الوثيقةأكرب من العالقات

مـن البـالغني مواقـع التواصـل %) 47(ويـستخدم , جتامعيةسة إىل تغري كبري يف العالقات اإلالدرا

وكشفت الدراسـة أن  ,حني أجريت دراسة مامثلة) 2008(عام  %) 26( عن اإلجتامعي يف ارتفاع

مـن  %) 43( بنسبة الذين يدخلون املوقع عدة مرات يف اليوم أكرث ميالً )فيس بوك(مستخدمي 

نرتنت إىل الشعور َن من ال يستخدمون اإلِ بثالثة أمثال م وأكرث ميالً,نرتنت اآلخريندمي اإلمستخ

 ).موقع إلكرتوين, 57(. بأنه ميكن الوثوق يف معظم الزائرين

قامـت , )"2010(لفيس بـوك وتـويرت خـالل ا): "digital surgeons) (2010( دراسة لرشكة -9

ــة  ــشبكات ) digital surgeons(رشك ــيل ال ــة ع ــات التجاري ــسويق العالم ــصة بت واملتخص

 أو ما يسمي 2010 خالل )الفيس بوك وتويرت(اإلجتامعية بإعداد دراسة تحليلية ملستخدمي 

وك وإن مليون مستخدم للفـيس بـ) 500(وبينت إن أكرث من , )Social demographics(بـ 

مليون مستخدم لتوتري ولكن ما هـو سـلوك املـستخدم؟ مـن أشـهر فـيهام؟ ومـا هـو ) 100(

تعليم املستخدم عيل الشبكتني؟ ومن أيـن يـأيت املـستخدمني؟ نـسبة اسـتخدام الهواتـف يف 

 :وحسب الدراسة تتضح النسب التالية, الدخول عيل الشبكتني؟ وأكرث من ذلك

واملـستخدمني للفـيس بـوك , %)88(دمني نسبة اهتامم املـستخ: الفيس بوك

ــومي  ــم وي ــشكل دائ ــف  ,%)41(ب ــوك عــرب الهوات ــيس ب , %)30(ومــستخدمي الف

 نــسبة املــستخدمني املحــدثني  ,%)40(واملــستخدمني املهتمــني بالعالمــات التجاريــة 
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نــسبة املــستخدمني خــارج الواليــات املتحــدة  و,%)12(لحــساباتهم الشخــصية بــشكل يــومي 

)70.(% 

, %)27(واملـستخدمني بـشكل دائـم ويـومي  ,%)87(نـسبة اهـتامم املـستخدمني :تويرت

, %)25(واملـستخدمني املهتمـني بالعالمـات التجاريـة  ,%)37(ومستخدمي التوتري عرب الهواتـف 

ونـسبة املـستخدمني خـارج  ,%)67(واملستخدمني املحدثني لحساباتهم الشخصية بشكل يـومي 

 %).60(الواليات املتحدة 

املصدر إن معظم الدراسة قامت عيل دراسـة سـلوك وتركيبـة املـستخدمني داخـل وذكر 

 إال أن ,)الفـيس بـوك وتـويرت( وبالرغم من االختالف الواضح يف االستخدام بني ,الواليات املتحدة

ومن الجديـد , الدراسة توضح مدى قوة الشبكات اإلجتامعية وجذبها لطبقات املجتمع املختلفة

والـذي تكـون نتيجـة , )الـضمري االفـرتايض: (دراسات أثبتت وجود مـا يـسمي الىبالذكر أن أحد

 ).موقع إلكرتوين, 58(. استخدام الشبكات اإلجتامعية

أظهرت , "غالبية العرب يستخدمون اإلنرتنت للدردشة): "2011" (كوم.بيت" دراسة موقع -10

 إىل الــشبكة دراســة حديثــة إن غالبيــة مــستخدمي اإلنرتنــت يف الــدول العربيــة يلجــأون

اإللكرتونية للدردشة مـع أصـدقائهم، أو العثـور عـىل أصـدقاء جـدد، مقارنـة مبـستخدمي 

وق اإللكـرتوين أو البحـث عـن اإلنرتنت ألغراض أخرى، مثل الـتعلم عـرب اإلنرتنـت أو التـس

  .وظيفة

أحـد أكـرب مواقـع التوظيـف يف " كـوم.بيت"وذكرت الدراسة املتخصصة التي أجراها موقع 

عـود إىل املـشاركة يف األوسط، إن السبب الرئييس الستخدام اإلنرتنت يف املنطقـة العربيـة، يالرشق 

, جتامعية عىل الشبكة اإللكرتونية، مبعدل يصل إىل ثالث ساعات أو أكرث بصفة يوميـةالنشاطات اإل

جتامعـي، يـستخدمون اإلنرتنـت يف التواصـل اإلممن شملتهم الدراسة، %) 67(وكشفت النتائج إن 

ًمنهم إنهم يتواصلون يوميا مع أصدقائهم عـرب الربيـد اإللكـرتوين، فـيام يتواصـل %) 36(بينام ذكر 

 .وغريها) تويرت(و) فيس بوك(جتامعي، مثل قع التواصل اإلمع األصدقاء عرب موا%) 31(

ــتامع ــديو واالس ــشاهدة الفي ــافت إن م ــى وأض ــي تحظ ــور الت ــن األم ــيقى م   إىل املوس

ــمن ال ــشعبية ض ــشاطات ب ــشبكة اإلن ــصال ب ــة لالت ــة اليومي ــسبة ملحوظ ــأيت ن ــيام ت ــت، ف  نرتن
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 من هذه النشاطات اليومية عىل اإلنرتنـت مـن غـرض البحـث عـن عمـل، يف ظـل وجـود نـسبة

) األقـل شـعبية(ومـن النـشاطات , نرتنـت إليجـاد وظيفـةمن املـشاركني يـستخدمون اإل%) 36(

واملشاركة يف دورات تعليمية , %)47(وتحظى بنسبة ) البودكاست(ملستخدمي اإلنرتنت تحميل 

ورفع مقـاطع فيـديو إىل مواقـع مـشاركة %) 40(، واأللعاب اإللكرتونية %)42(إلكرتونية بنسبة 

 إنهــم قــالوا, %)43(كــام بينــت الدراســة إن , %)32(، وتحميــل الــصور بنــسبة %)37(الفيــديو 

بب الرئيـيس يف عـدم جتامعـي يف مكـان العمـل، فـيام كـان الـسيستخدمون مواقع التواصـل اإل

%) 16(، مقابـل %)63(لـدى " عدم تـوفر الوقـت الكـايف"استخدام تلك املواقع يف مكان العمل 

 ).موقع إلكرتوين, 59(. يف أماكن عملهم" محجوبة"قالوا إن تلك املواقع 

, "دور اإلعـالم اإلجتامعـي يف تفعيـل الثـورات العربيـة): "2011( دراسة جامعة واشـنطن -11

ًا جامعة واشـنطن بعمـل دراسـة مـن خـالل بـاحثني متخصـصني ملعرفـة الـدور قامت مؤخر

 يف إشـعال )تـويرت والفـيس بـوك( :الفاعل الذي قامـت بـه وسـائل اإلعـالم اإلجتامعيـة مثـل

 والتــي اجتاحــت بعــض دول الــرشق األوســط وشــامل ,وتفعيــل الثــورات العربيــة املختلفــة

وسـاعات ال تحـىص مـن أرشطـة ) تـويرت(ليـق ماليني تع) 3( واعتمدت الدراسة عىل ,أفريقيا

ملعرفة واستكشاف ما إذا كانت الـشبكة ,  من املواقع الشخصية)يوتيوب وغيغابايت(فيديو 

ً دورا كبريا ًلعبت حقا) ووسائل اإلعالم, الفيس بوك, تويرت(العنكبوتية والخدمات االجتامعية  ً

 .يف ربيع الثورات العربية

ن الثورة بدأت قبل قليل مـن الثـورات يف كثـري مـن األحيـان ووفقا للدراسة إن الرثثرة ع

: األسـتاذ بجامعـة االتـصاالت بواشـنطن واملـرشف عـىل الدراسـة) فيليب هوارد(وأشار , الفعلية

 وأصــبحت , للدميقراطيـةًجتامعيـة سـعياًثـريا مـن املــشاركة يف الـشبكات اإلالنـاس اسـتفادت ك"

ًءا هامـامختلف وسائل اإلعالم من صـحافة ومواقـع جـز حيـث ..  مـن األدوات الـساعية للحريـةً

تعليق يف اليوم الواحـد لتـصل إىل أكـرث ) 2300( قد ارتفعت من )تويرت(وجدنا إن التعليقات يف 

 من االنفجار والعطش للحريـة والدميقراطيـة ً وهذا يعكس نوعا,يف اليوم الواحد) 230000(من 

 . لعريبكام حصل يف مرص حيث ازدهر الربيع ا.. والتغيري
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نرتنت مـن مامرسـة حريـة التعليقـات ستفاد كل املستخدمني للمواقع واإلولقد ا

ة وهنا واجهـت بعـض الحكومـات تحـديات صـعبة يف عمليـ.. واملحادثات بصورة الفتة

إن وسـائل اإلعـالم ): "هوارد(وأكد , "نرتنت أو حتى الهاتف النقالقطع االتصاالت أو اإل

موقـع , 60(".  يف عمليـة التغيـري بـصورة مدهـشةكبـريالتقنية الحديثـة كـان لهـا دور 

 ).إلكرتوين

مليـون مـستخدم جديـد لإلنرتنـت يف مـرص ) 1.9): "(2011) (تكنو وايرلس( دراسة لرشكة -12

كشف تقرير حديث عن زيادة كبرية يف استخدام اإلنرتنت يف مرص يف أعقـاب , "بعد الثورة

, ًعاما يف السلطة) 30( بعد )حسني مبارك(ق  التي أطاحت بالرئيس الساب, يناير)25(ثورة 

ــر الــذي أعدتــه رشكــة  املــرصية املتخصــصة يف التــسويق ) تكنــو وايــرلس(ويقــول التقري

 : اإللكرتوين وشبكات الهاتف املحمول

إنه فضالً عن الزيادة الكبرية يف عدد متـصفحي الـشبكة ومـستخدمي مواقـع التواصـل "

فـيس (ولعب اإلنرتنت بشكل عام وموقعا . تويات اإلنرتنت تغري منط اهتامماتهم مبح,اإلجتامعي

ً دورا فــاعالً يف االنتفاضــة الــشعبية التــي ,للتواصــل اإلجتامعــي بــشكل خــاص) تــويرت(و ) بــوك

ًوبعد الثورة لجـأ املجلـس العـسكري الـذي يـدير الـبالد حاليـا والحكومـة .. ًيوما) 18(استمرت 

ية برئاسة عـصام رشف إىل إنـشاء صـفحات رسـمية السابقة برئاسة أحمد شفيق والحكومة الحال

 ". الذي أطلق رشارة الثورةالشبانللتواصل مع ) فيس بوك(عىل 

عـىل منـط الطريقـة التـي , )"2.0ثورة (الثورة الثانية أو "وقال التقرير الذي حمل عنوان 

 يف مرص إن عدد مستخدمي اإلنرتنت: "تكتب بها أسامء اإلصدارات املطورة من برامج الكمبيوتر

مليـون بعـد هـذا ) 23.1(مليـون شـخص لكـنهم وصـلوا إىل ) 21.2(ينـاير كـان يبلـغ ) 25(قبل 

وأشـار التقريـر إىل تزايـد , "مليـون مـستخدم) 1.9(أو ما يعادل , %)8.9(التاريخ بزيادة نسبتها 

 عـىل ًدقيقـة شـهريا) 1800(إذ أصبح املستخدم يف مرص يقيض : "فرتات استخدام شبكة اإلنرتنت

 ".دقيقة قبلها) 900(ة مقارنة مع الشبكة بعد الثور
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) مصطفى أبو جمـرة(وبشأن اآللية التي اعتمدت عليها الرشكة يف جمع اإلحصاءات قال 

نعتمــد عــىل تقنيــات عاليــة الدقــة يف مراقبــة وإحــصاء ): "تكنــو وايــرلس(رئــيس مجلــس إدارة 

قنيـات اسـتخدام قواعـد بيانـات مستجدات وتغريات األسواق الرقمية مبرص، ومن أهم هـذه الت

كام يتم رصد سلوكيات استخدام اإلنرتنت واملتغريات التي تطرأ عليها بصفة يوميـة مـام , ضخمة

ورمبا تفتح هذه الزيادة .. ميكننا من تقديم أدق اإلحصاءات والتقديرات التي تتعلق بهذا املجال

 ".نرتنت يف مرصالكبرية يف أعداد مستخدمي الشبكة املجال أمام توسع سوق اإل

بالتفصيل حجم الزيادة يف استخدام ثالثة مواقـع كـان لهـا ) تكنو وايرلس(وتناول تقرير 

لتبـادل ) يوتيـوب(، باإلضـافة إىل موقـع )تويرتفيس بوك و: (االنتفاضة الشعبية وهيأثر كبري يف 

ون مليـ) 4.2(ينـاير كـان ) 25(قبـل ) فـيس بـوك(إن عـدد مـستخدمي "وذكـر , ملفات الفيديو

فكان عدد مستخدميه قبل ) تويرت(أما , مليون) 5.2(بعد الثورة إىل %) 23.8(شخص لكنه ارتفع 

إنـه : "قـال التقريـر) يوتيـوب(وبخـصوص , )"44200(مستخدم زاد بعـدها إىل ) 26800(الثورة 

مليــون صــفحة عــىل املوقــع مــن قبــل ) 8.7(خــالل األســبوع األول مــن الثــورة متــت مــشاهدة 

جاء هذا العدد رغم قطع السلطات املـرصية خـدمات اإلنرتنـت يف جميـع , نيمستخدمني مرصي

  ".يناير حتى األول من فرباير) 28(ربوع البالد من 

ًصفحة اختالفا يف سلوكيات املستخدمني املرصيني عىل ) 20(ورصد التقرير الذي صدر يف 

أما بعـد الثـورة فقـد , " بالرتفيهًأكرث اهتامما"يناير، إذ كانوا قبل هذا التاريخ ) 25(اإلنرتنت بعد 

وألول مـرة تعلمـوا اسـتخدام , أكرث دراية بكيفية استخدام أدوات اإلنرتنـت", أصبح املستخدمون

ــل الــشبكات اإلجتامعيــة  ــار ذات ,املواقــع الوســيطة والتغلــب عــىل تعطي والبحــث عــن األخب

 ).لكرتوينموقع إ, 61(. "املصداقية والرتكيز عىل إيجاد مصادر للمتابعة الحية

 : التعليق عىل الدراسات والبحوث السابقة: ًثالثا

أو املعاهـد , ني األكـادميينياملـؤلفال شك أن للدراسات السابقة أهمية كبـرية لـدى كافـة 

ـــاث ـــز األبح ـــات ومراك ـــأي , والجامع ـــام ب ـــد القي ـــة عن ـــسات البحثي ـــرشكات واملؤس  أو ال
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ون أو الجهـات البحثيـة املؤلفـات بحث علمي معتمد ورصني، وقد يـستفيد مـن هـذه الدراسـ

إذا كانت تتعلق مبواضيع بحوثهم أو تقـرتب منهـا يف اإلجابـة عـىل تـساؤالت الدراسـة , األخرى

ون إىل نتــائج واســتنتاجات املؤلفــومــن خاللهــا يتوصــل , وصــياغة فروضــها وتحقيــق أهــدافها

 النقص الحاصل يف والتي من شأنها أن تعوض, ومقرتحات قد تسهم يف إثراء مواضيعهم البحثية

هـذا  يف املؤلـفويالحظ أن معظم الدراسات الـسابقة التـي أعتمـدها , الدراسات التي سبقتها

, هـذا الكتـابقد تناولت إىل حد ما بعـض الجوانـب األساسـية مـن ,  وبالرغم من قلتهاالكتاب

, الم كافـةوأشارت إىل أهمية اإلعالم الجديد ودوره يف إحداث نقلة نوعية يف مفهوم وسائل اإلعـ

 . وركزت عىل مفهوم التدوين اإللكرتوين وصحافة املواطن

وتوقفـت معظمهـا عنـد املواقـع , وتناولت املواقع اإللكرتونية وأهميتها وأنواعها وآفاقها

بـالرغم مـن التعامـل الحـذر , التي أصبحت يف متناول أي متصفح لـشبكة اإلنرتنـت, اإلجتامعية

وتأثرياتها الـسلبية املنظـورة وغـري املنظـورة عـىل جيـل , تمعها الذي أكدت عليه بعض الدراسا

إال أن معظـم الدراسـات أكـدت عـىل الـدور اإليجـايب الـذي تلعبـه شـبكات ,  واملراهقنيالشبان

يف التقـارب بـني الـشعوب مـن خـالل تقـديم األخبـار واملعلومـات وتبـادل , التواصل اإلجتامعي

والـدور , املجـال إلبـداء الـرأي وحريـة االختيـاروالخروج عىل سلطة الرقيـب وإتاحـة , الثقافات

يف أحـداث , )واليوتيـوب, تـويرت, الفـيس بـوك(املتميز الذي لعبته شبكات التواصل اإلجتامعـي 

 ).ثورات الربيع العريب(

ــد وإثبــاتهــذا الكتــابوقــد اقرتبــت بعــض الدراســات مــن  ــأثري شــبكات : ( يف تأكي  ت

  يف الوصــل املؤلــف وهــو الهــدف الــذي يــسعى ,)التواصــل اإلجتامعــي عــىل جمهــور املتلقــني
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شـبكة (كون أغلبهـا ركـز عـىل , هذا الكتابواختلفت بعض الدراسات عن , هذا الكتابإليه يف 

مـا عـدا الـبعض منهـا ,  ومل يتطرق إىل باقي شبكات التواصـل اإلجتامعـي األخـرى)الفيس بوك

) تـويرت( تـم التطـرق إىل  واحـدةيف دراسـةو ,)الفيس بوك(إىل جانب )  واليوتيوبتويرت(تناول 

ركـزت عـىل , )الفيس بوك(وإن أغلب الدراسات التي تناولت , )الفيس بوك(ًجنبا إىل جنب مع 

ً أن يقـدم تحلـيالً موضـوعيا هـذا الكتـاب من خالل املؤلفبينام يسعى . الجانب السلبي فقط

, جديـد ومفاصـلهعـالم اللسلبيات وإيجابيات شبكات التواصـل اإلجتامعـي ولكـل مقومـات اإل

 واالجتامعية والرغبات ً بعيدا عن امليول واالتجاهات والتأثريات السياسية,ةمحايدية حثبنظرة ب

 .والتمني
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 :  املقدمة

إلجتامعيـة املواقـع اإللكرتونيـة واملواقـع ا: يتكون الفصل الثاين من ثالثة مباحث تتنـاول

وتأثري هذه الـشبكات عـىل , )واليوتيوب, تويرت, الفيس بوك: (واإلعالم الجديد وشبكات التواصل

 :وهذه املباحث هي, )ربيع الثورات العربية(جمهور املتلقني والدور الذي لعبته وتلعبه يف 

 املبحث األول

 املواقع اإللكرتونية: أوالً

شـهد العـامل أجمعـه ظـاهرة , م شبكة اإلنرتنـتمنذ بداية ظهور أجهزة الكمبيوتر ومن ث

, وبادرت الهيئات واملؤسسات الحكومية إىل إنشاء مواقع خاصـة بهـا, تأسيس املواقع اإللكرتونية

إىل إنـشاء مواقـع متعـددة , كذلك أقدمت الرشكات واملؤسسات األهلية الربحيـة وغـري الربحيـة

ويف الواقـع فـإن هـذه , جـارة اإللكرتونيـةًحظيت باهتامم الكثري من الزوار وخـصوصا مواقـع الت

 .املواقع أصبحت تتنافس مع املواقع التابعة للدولة

كــذلك قامــت وســائل اإلعــالم بأشــكالها املتعــددة مــن فــضائيات تليفزيونيــة وصــحف 

بحجز مواقع تابعة لها عـىل شـبكة اإلنرتنـت ومل يقتـرص , ومجالت ودور نرش ومؤسسات أبحاث

ً من األفراد خصوصا املثقفني منهم كالشعراء والفنانني والكتاب عمومـابل لجأ العديد, عىل ذلك ً ,

إىل تأسيس مواقع إلكرتونيـة خاصـة بهـم إلبـراز دورهـم ونـرش إبـداعاتهم ونتاجـاتهم الثقافيـة 

  .والفكرية وغريها

 إن شبكة اإلنرتنت هـي عبـارة عـن مجموعـة مـن املواقـع اإللكرتونيـة تحتـوي عـىل 

 ويتــألف , ات الرئيــسية يف مختلــف املجــاالت وعــىل كافــة األصــعدةكــم هائــل مــن املعلومــ

ــن صــفحة واحــدة أو عــدة صــفحات ــادة م ــع اإللكــرتوين الواحــد ع ــوي عــىل , املوق  ويحت

 وبإمكـــان أي مـــستخدم , مجموعـــة مـــن املواضـــيع وملفـــات الفيـــديو والـــصور وغريهـــا

  والوصــول بثــوان ,لــشبكة اإلنرتنــت الــدخول إىل هــذه املواقــع املتاحــة يف أي وقــت يــشاء

 ويف ظـل , معدودة إىل أية معلومات يريدها ومن مصادرها الرئيسية ويف أي مكان من العـامل
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إن مستقبل الصحافة املطبوعة يتمثـل يف اسـتخدام : "باستمرار تؤكد) بيل جيتس(مقولة رددها 

 :إىل قسمني رئيسيني هام وتنقسم هذه املواقع اإللكرتونية ,)35" (اإلنرتنت

وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن , هي مواقع مملوكة ملؤسـسة أو رشكـة: واقع املؤسساتية امل-1

وعن نشاطاتها , تحتوي عىل معلومات عامة عن تلك الرشكة أو املؤسسة, الصفحات الثابتة

كام وأنها تحتوي عـىل بيانـات , واملنتجات التي تعرضها وتروج لها, والخدمات التي تقدمها

هذه الصفحات ميكن أن يقال عنها أنهـا ثابتـة عـىل . االتصال بها وطرق وعناوينها, تخصها

وتعترب هذه الصفحات أفضل وسيلة إعالمية ودعائيـة , مدار اليوم عىل الشبكة العنكبوتية

يعتـرب املوقـع و. كونها متاحة لكافة زوار الـشبكة يف عمـوم املعمـورة, للمؤسسة أو الرشكة

, واإلجابة عـىل أسـئلتهم وتلبيـة طلبـاتهم,  العمالءاإللكرتوين الطريقة املفضلة للتعامل مع

, كام وأنه يساعد يف الرتويج وبيع املنتجات أكرث مام تقوم به وسائل الرتويج والبيع األخرى

 .وبهذا يتحقق كسب الوقت والجهد

 دعـم املنـتج الـذي :أوالً: "تتميز هذه املواقع كام يراها الدكتور محمـد املوسـوي بالتـايل

اإلعـالن عـن املنـتج الـذي تقـوم الـرشكة أو : ًثانيـا. يعه الرشكة التـي ترعـى املوقـعتصنعه أو تب

مـن , املساعدة عىل بيع املنتج الذي تقوم الرشكة صاحبة املوقع بإنتاجـه: ًثالثا. املؤسسة بإنتاجه

 ال تحتوي هذه املواقع عىل مواد صـحفية سـواء إخباريـة ً:رابعا. خالل عمليات التسويق الشبيك

وتقترص عـىل التعريـف بالـرشكة أو , ًوال تستخدم غالبا قوالب إعالمية أو صحفية, لوماتيةأو مع

, ورمبا تقوم بعرض منتجات لرشكات أخـرى, املؤسسة والتعريف بالسلع والخدمات التي تقدمها

 . ًوعمل إعالنات تجارية لسلع وخدمات غالبا ما تدخل يف مجال تخصص الرشكة التجارية

ًوغالبا ما يتم متابعتها من خالل , د هذه املواقع عىل هياكل إدارية كبرية ال تعتمً:خامسا

ورمبا يـتم تـدريب , رشكات متخصصة تقوم بتحديث بيانات الرشكة أو إضافة اإلعالنات املطلوبة

 ال تعتمـد هـذه املواقـع ً:سادسـا. بعض املوظفني يف الرشكة أو املؤسسة للقيام مبهمـة التحـديث

,  أو صحفية متخصصة ورمبا يلجأ بعضها إىل خرباء يف مجال اإلعالن والدعايـةعىل خربات إعالمية

 ).  املوسوي-17( ).36" (خاصة يف املواقع اململوكة لكربى الرشكات التجارية
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تحتــوي عــىل , هــي مجموعــة مــن الــصفحات الخاصــة بــصاحب املوقــع:  املواقـع الشخــصية-2

ويعـرض , الت صـوتية وصـور فوتوغرافيـةوكتابات وأفالم فيديو وتسجي, معلومات خاصة به

. وهذا ما يتيح لزوار املوقع اإلطالع عليها ومناقشتها بشكل مبـارش معـه, فيها آرائه ومواقفه

وال تتاح للـزوار فرصـة التعليـق والـردود , ويفضل بعض أصحاب املواقع أن يجعلوها مغلقة

ويتـاح , م الفيديو وغريهـاكالحذف واإلضافة للصور والتسجيالت وأفال, واإلضافات والتغريات

ويعمد البعض اآلخـر مـن أصـحاب املواقـع . لهم فقط تصفح املوقع واإلطالع عىل محتوياته

عرض أحـوال الطقـس : عىل إضافة خدمات إضافية لجلب الزوار من متصفحي اإلنرتنت مثل

 .كذلك إضافة صفحات ثقافية ورياضية وغريها, وأسعار العمالت ودليل املواقع األخرى

حيـث , املوقع الشخيص هو أفضل وسيلة للتواصل بني الشخص والعامل الخارجي"يعترب و

ويقوم بتحديث موقعـه , يقوم بتوفري بيئة للتواصل مع متصفحي اإلنرتنت من خالل هذا املوقع

اياتـه  يرغـب يف إبـراز هوًا أو كاتبـًا أو رسـامًا مـصور لو كـانفمثالً, عن طريق حاسوبه الشخيص

املواقع الشخصية هي التـي تـربز .. ن املوقع الشخيص هو الحل لذلك االنرتنت فإوإمكانياته عىل

مواهبك وتعكس الطابع الخاص بك، مام يتيح لـك توسـيع إمكانيـة الوصـول إليـك عـن طريـق 

. "ومتكنك من التعبري عن الذات والخصوصية، وخلق الهوية الخاصة بك عىل االنرتنـت.. اإلنرتنت

 ).موقع إلكرتوين, 62(

بل هناك مواقع أخـرى تتميـز , ال تقترص املواقع اإللكرتونية عىل هذين التصنيفني فقطو

وموقـع أم أس أن , موقـع يـاهو, موقـع غوغـل(: بخاصية متفردة وتقـدم خـدمات جيـدة مثـل

 .التي تقدم خدمة الربيد اإللكرتوين املجاين وخدمات أخرى, )وغريها

 : أنواع املواقع اإللكرتونية

فهنـاك , وال ميكـن حـرصها يف أعـداد محـدودة, كرتونية أنواع كثـريةللمواقع اإلل

 املواقـــع الـــسياسية واالقتـــصاد والتجاريـــة والـــسياحية والعلميـــة والثقافيـــة (: مـــثالً

 لكـن ميكـن الحـديث عـن أنـواع , )واملواقـع الـصحفية وغريهـا, واالجتامعية والرياضية
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املواقـع : هـا تنقـسم إىل ثالثـة أنـواع أساسـيةوبهـذا فإن, املواقع مـن الزاويـة الفنيـة والتطبيقيـة

 .ومواقع التجارة اإللكرتونية, املواقع الديناميكية, الساكنة

,  تحتوي هـذه املواقـع عـىل بعـض النـصوص والـصور)Static Web Site: ( املواقع الساكنة-1

,  املوقـعتتفق وسياسة القامئني عـىل إدارة, باإلضافة إىل مواد نصية وغرافيكية ثابتة ومتحركة

ولكن ال يستطيع القامئون عىل املوقع تغري البيانات وتحـديثها , والفكرة األساسية من إنشائه

وال حتــى متــصفحي املوقــع بإمكــانهم إضــافة ردود أو تعليقــات أو أيــة , بــشكل دينــامييك

). Data Base(ألن هذا النوع من املواقع ال ميتلك قاعـدة تحـديث البيانـات , مشاركة أخرى

 ثم إعـادة ,يتطلب تغيري أي معلومة أو صورة باستخدام أدوات ولغات تطوير املواقع"حيث 

 وبالطبع فإن عدد صفحات املوقع غري محدود وميكـن إضـافة ,نرتنت مرة أخرىنرشه عىل اإل

 ).موقع إلكرتوين, 63(. " للمحتوى املطلوب للموقعًاملزيد يف أي وقت طبقا

 يتميـز هـذا النـوع مـن املواقـع الديناميكيـة )Dynamic Web Site: ( املواقع الديناميكية-2

حيـث يتـاح , وبهـذا يختلـف عـن املواقـع الـساكنة, )Data Base(بخاصية قاعدة البيانـات 

دون الرجــوع إىل الــرشكة املــصممة أو , ألصــحاب هــذه املواقــع أو املــسؤولني عــن إدارتهــا

حــذف واإلضــافة وإدخــال إجــراء التغــريات والتحــديثات كال, املــسؤول عــن تــصميم املوقــع

باإلضـافة إىل التحـديث املـستمر , وتحـديث البيانـات وترتيـب الـصور, املعلومات الجديـدة

وقد وصل الحال يف بعض املواقع أن تحدث معلوماتهـا كـل , أو حتى لساعات محددة, ًيوميا

 .وغريها) BBC(وتليفزيون ) CNN(ومثال ذلك مواقع محطة , عرشة دقائق

ريات والتحديثات الرسيعة يستخدم املسؤول عن املوقـع لوحـة تحكـم وإلجراء هذه التغ

إدخال وإظهار املعلومات وجداول البيانات والـصور "ويتم وذلك من خالل . بشفرة رسية خاصة

 كبـرية تـسمح )Data Bases(املوجودة بصفحات املواقع الديناميكية من خـالل قواعـد بيانـات 

يكيـة، ويقـوم صـاحب  ولهذا أطلق عليها املواقع الدينام,باإلضافة والتحديث املستمر للصفحات

 بكلمـة ً من خالل لوحة تحكم مؤمنة دامئا,ول عن إدارته بتحديث بيانات املوقعاملوقع أو املسؤ

 ). موقع إلكرتوين,63 (."رس ال يعرفها سوى مسؤول إدارة املوقع
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, ًع سـوقا مفتوحـة للـزوارتعتـرب هـذه املواقـ) E- Commerce: ( مواقع التجارة اإللكرتونيـة-3

ًوتعترب أيضا أكرث مواقـع اإلنرتنـت تطـورا , حيث تعرض خدماتها ومنتجاتها اإللكرتونية للناس ً

ًأصبح اإلنرتنت سوقا واسعا للرشكات"وقد , ًوأهمها تجاريا  وسـعتبعـض الـرشكات الكبـرية , ً

والـذي يعـرف ,  اإلعـالن واالتجـار عـرب اإلنرتنـت)قلـة تكلفـة(واعتمـدت ميـزة من أعاملهـا 

وهي تعترب أرسع طريقة لنـرش املعلومـات إىل عـدد ). E-Commerce( بالتجارة اإللكرتونية

 .  اإلنرتنت بعمل ثورة يف عامل التسوقتونتيجة لذلك قام. كبري من األفراد

 عـرب اإلنرتنـت وسـوف تـصله )أسطوانة مدمجة(شخص ما ميكنه أن يطلب رشاء , كمثال

ًأيـضا . أو بإمكانـه تنزيلهـا مبـارشة عـرب اإلنرتنـت إذا تيـرس ذلـك,  يومنيعرب الربيد العادي خالل

لرشكة ما أن تسوق منتج لـشخص والذي يتيح ,  اإلنرتنت بتسهيل عملية التسوق الشخيصتقام

 ).187 عامر ص -9(. " أو مجموعة معينة من األشخاص بطريقة أفضل من أي وسط إعالينمعني

تـرشح للمتـسوقني , لكـرتوين يـضم صـفحات عديـدةوتحتوي هذه املواقـع عـىل دليـل إ

. مضامني ومواصفات وخصائص ومميزات وفوائد الخدمات التي تقدمها واملنتجات التي تعرضـها

, ويستطيع املتسوق من خالل تصفح هذا الدليل اختيار الخدمة أو البضاعة التي يرغب برشائها

فيـزا : (ومـرصفية معتمـدة وموثوقـة مثـل )كارتات بنكية(ًويقوم بدفع مثنها إلكرتونيا من خالل 

لكرتونيـة مـن تقـوم فكـرة مواقـع التجـارة اإل"طلـق ومن هـذا املن, )كارت وماسرت كارت وغريها

ليكـرتوين أو صـفحات تـرشح  يحتـوى عـىل كتـالوج إ,الناحية العلمية عىل إنشاء موقع دينامييك

امح للمتـصفح باختيـار مـا  مـع الـس,املنتجات أو الخدمات التي تقدمها الجهـة صـاحبة املوقـع

 يف إرسـال أو شـحن املنتجـات أو الخـدمات )كـروت(يرغب منها للرشاء ودفع مثنهـا باسـتخدام 

 ). موقع إلكرتوين, 63(. "املطلوبة للعميل املشرتى يف مكانه

ــل  ــوع مــن التجــارة إىل جي ــشبانويتوجــه هــذا الن ــدكتور ال   واملــراهقني كــام يقــول ال

ــة : "فتحــي حــسني عــامر  مجتمعــات اإلنرتنــت والتــي يــدخلها , عــىل التــسوق الشخــيصكأمثل

 اآلالف مــن مـــستخدمي شـــبكة اإلنرتنـــت ليعلنـــوا عــن أنفـــسهم ويعقـــدوا صـــداقات عـــرب 

 , ًعامـــا) 25-13(ومبـــا أن مـــستخدمي هـــذه املجتمعـــات تـــرتاوح أعامرهـــم بـــني . اإلنرتنـــت
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ومن هنـا تـستطيع , امماتهفإنهم حني يعلنوا عن أنفسهم فهم يعلنون بالتايل عن هوياتهم واهت

رشكات التسويق عرب اإلنرتنـت اسـتخدام هـذه املعلومـات لإلعـالن عـن املنتجـات التـي توافـق 

 ).187 عامر ص -9(. "رغباتهم واهتامماتهم

 : أمناط املواقع اإللكرتونية

ًتعـددت املواقـع اإللكرتونيـة التـي تقـوم مبهـامت عديـدة وفقـا , بأتساع شبكة اإلنرتنت

وهي بتعـددها هـذا تقـدم الكثـري مـن , سواء أكانت مؤسساتية أو شخصية, إنشائهاللغرض من 

 :وتصنف هذه املواقع إىل أمناط متعددة هي, الخدمات املتنوعة

 تظـم هـذه املواقـع مـن حيـث املحتـوى واملـضمون الـذي ينـرش عليهـا : املواقع املعلوماتية-1

 : مجموعة من التصنيفات منها

وتتـيح لزوارهـا , وتشمل مواقع الرشكات واملؤسـسات واملواقـع الشخـصية :املواقع التعريفية -أ

وهـي مبثابـة , ويجري تحديثها بفـرتات متباعـدة, اإلطالع عىل خدماتها ومنتجاتها ونشاطاتها

وتقدم لهم معلومـات أوليـة وبـسيطة عـام تريـد , دليل أو كراس تعريفي تقدمه إىل زائريها

للمزيـد مـن التفاصـيل زوروا : (يع املنـشورة فيهـا بعبـارةوعادة ما تذيل املواض, اإلعالن عنه

 ). املوقع التايل

تقوم هذه املواقع بـالتعريف بأنـشطة وفعاليـات : "ويقول عنها الدكتور محمد املوسوي

مثـل املؤسـسات الخرييـة , ًاملؤسسات التي أسستها وهي غالبا ما تكـون مؤسـسات غـري ربحيـة

ًبـا مـا تكتفـي مثـل هـذه املواقـع بنـرش الفعاليـات الخاصـة وغال. والعلمية والفكرية والثقافيـة

أو حتى االستعانة مبتخصـصني لتغطيـة , باملؤسسة دون االهتامم بالتغطيات الصحفية واإلعالمية

إال أنهـا , ًوقد تقدم بعضا مـن الخـدمات املعرفيـة أو املعلوماتيـة للمهتمـني, أنشطتها وفعالياتها

 ). املوسوي-17(. "يث للموقعتتسم يف الغالب بتباعد مدة التحد

كونهـا تقـدم , هـي مواقـع ذات أهميـة كبـرية لزوارهـا: املواقع املعرفية املتخصصة -ب

تشمل شخـصيات معينـة أو , املعرفة املتجددة واملعلومة املحدثة يف سياق تخصيص

مــستخدمة األســاليب املكتوبــة , مواضــيع ذات أهميــة أو مبتكــرات علميــة حديثــة

 , مواقع العلـامء والشخـصيات املـشهورة: ومن هذه املواقع هي. يةواملسموعة واملرئ
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كالطب وعلوم الطبيعة , وما يقدمونه من جديد يف مجاالت العلم واملعرفة والثقافة والفنون

التعريف بصناع "وتركز هذه املواقع عىل . واملبتكرات الجديدة والدوريات الثقافية واملعرفية

مـن خـالل املواقـع الخاصـة بـذلك وعمـل تقـارير وبـروفيالت األحداث واملشاهري يف العـامل 

 ).142 السيد ص -7(. "عنهم

وتهـتم بـالخرب ,  وهي عادة تقدم أحدث وآخر األخبار مـن موقـع الحـدث: املواقع اإلخبارية-ج

وتجدد هذه املواقع وتحـدث أخبارهـا عـىل ضـوء املـستجدات التـي , الصحفي حني حدوثه

كـاملواقع , ا تكون واجهة لبعض وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبةوهي عادة م, تحدث يف العامل

 وقنـاة روسـيا "BBC" وفـضائية "CNN"محطـة (: اإللكرتونية للفضائيات التلفزيونيـة مثـل

واشـنطن بوسـت والكرديـان وكـومر : (والـصحف مثـل, )اليوم وقناة الجزيرة وقناة العربيـة

ًلبا ما تكـون تغطيتهـا ضـمن حـدود جغرافيـة وغا, )سانت الروسية واألهرام املرصية واملدى

 . وألحداث آنية وساخنة تجتاح املنطقة, محددة

, سواء أكانت صحفية أو إذاعيـة أو فـضائية, تتكامل هذه املواقع مع مؤسسات إعالمية"

: وتتسم هـذه املواقـع بعـدد مـن املواصـفات, واملحطات الفضائية, مثل مواقع الصحف الورقية

ً دورا سـواء أكـان, وتـدعم دورهـا اإلعالمـي, مؤسسة اإلعالمية التي تتكامل معها الرتويج لل:أوالً

ًإذاعيا أو فضائيا أو صحفيا ً  إعادة إنتاج املحتوى الذي تقدمه يف املؤسسات األساسية التـي ً:ثانيا. ً

 ال تنتج مادة إعالميـة أو صـحفية غـري منتجـة يف مؤسـساتها ً:ثالثا. تقوم بدعمها والتكامل معها

مبـا يـتالءم مـع , ورمبا يتم إعـادة إنتـاج املـواد املتـوفرة يف املؤسـسة, إال يف نطاق ضيق, صليةاأل

 ). املوسوي-17(. "طبيعة اإلنرتنت

, هذه النوعية من املواقع يف العامل أجمع,  انترشت بشكل كبري يف السنوات األخرية: املنتديات-د

تتـيح للـزوار , يع ترفيهيـة وحياتيـة يوميـةلبساطتها وسهولتها وملا تقدمه ملرتاديها من مواض

أو ) اآلدمـن(واألسـئلة التـي يثريهـا ,  حـول تلـك املواضـيع)دردشـةال(محادثة فرصة كبرية لل

ًوقليل جدا ما نجد من بينها مواقع متخصصة يف مجـاالت محـددة متيزهـا , ًاملتداخلني أحيانا

 .وتقدم فائدة ذات قيمة لزوارها, عن غريها
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واع منترشة عىل شبكة اإلنرتنيـت ومتاحـة للمـستخدم أن يكتـب فيهـا مـا واملنتديات أن"

ًيريد مبجرد االشرتاك الذي ال يكلف سـوى كتابـة اإلمييـل وكلمـة رس خاصـة بـه، ويـصبح عـضوا 

 ).52 محمد ص -13(. "ًمشرتكا يف هذه املجموعة أو املنتدى

سبني لهـا املـشاركة مواقـع تتـيح لألعـضاء املنتـ: "ويقول عنها موقـع ثـورة الويـب بأنهـا

املتمثلة يف كتابة املواضيع أو الرد عىل املواضيع التي يكتبهـا اآلخـرون، وهـي مواقـع منتـرشة يف 

 ). موقع إلكرتوين,64(. "الويب العريب لكن القليل منها متميز ومتخصص يف مجاالت مفيدة

ع الزوار من تركز هذه املواقع عىل عملية التفاعل م"وكام يقول الدكتور محمد املوسوي 

 الحـوارات ً:ثالثا. )الدردشة(املحادثة  غرف ً:ثانيا. املنتديات وساحات الحوار املكتوبة: أوالً: خالل

ال تعتمد مثل هذه املواقـع عـىل هياكـل إداريـة .  املجموعات الربيديةً:رابعا. الصوتية التفاعلية

ل مرشيف املجموعـات الربيديـة أو وتقترص يف الغالب عىل عملية املتابعة واملراقبة من خال, كبرية

وال تــشرتط هــذه املواقــع كفــاءة أو خــربة فنيــة إعالميــة أو صــحفية , مــرشيف ســاحات الحــوار

ولكنها تحتاج إىل توفر مهارات النقاش والتفاعل الشخيص مع , للمشاركني فيها أو املرشفني عليها

 ). املوسوي-17( . "الزوار لدى مرشيف املوقع

وال تكرتث ,  يقترص عمل هذه املواقع عىل تقديم الخدمات املتنوعة لزوارها:ة املواقع الخدمي-2

 :ويجري تصنيفها كاآليت, ًكثريا بتقديم املعرفة والثقافة واملعلومات العامة

 تعترب هـذه الـشبكات مـن أكـرث وأوسـع املواقـع عـىل شـبكة اإلنرتنـت : الشبكات اإلجتامعية-أ

ًانتشارا واستمرارا حيـث , صية التواصل بني األفراد والجامعـات املـستخدمني لهـالتقدميها خا, ً

. متكنهم من التواصل وتبادل األفكـار واآلراء واملعلومـات وامللفـات والـصور وأفـالم الفيـديو

هـي مواقـع انتـرشت يف الـسنوات األخـرية بـشكل كبـري : "ويقول عنهـا موقـع ثـورة الويـب

. لت مستمرة يف االنتشار األفقي املتسارعوأصبحت أكرب وأضخم مواقع يف فضاء الويب وال زا

هي مواقع تقدم خدمة التواصل بني األعضاء املنتسبني لها، حيـث ميكـن ألحـد املـستخدمني 

 ديق إىل صـفحة االرتباط بأحد األصدقاء عرب املوقع ليصل جديد ما يكتب ويضيف ذلك الـص
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ر يف صفحته، فـال يظهـر إال ن املستخدم من التحكم باملحتوى الذي يظهكام أنها متك. صديقه

فـيس بـوك و : (أما أشهر تلـك املواقـع فهـام. ما يضيفه األصدقاء من كتابات وصور ومقاطع

 ). موقع إلكرتوين,64(. )"تويرت

سياسـية ,  هي مواقع متخصصة بنرش ومـشاركة ملفـات معرفيـة وعلميـة: خدمات املشاركة-ب

الـذي يقـدم , )اليوتـوب(اقع املتخصـصة ومن هذه املو, ثقافية ورياضية وغريها, واجتامعية

مواقــع تتــيح لآلخــرين نــرش ملفــاتهم : "وهــي. )مقــاطع الفيــديو(: األحــداث بالــصور مثــل

 تكـون متخصـصة يف إمـا أندة يف تلك امللفات، هـذه املواقـع ومشاركة العامل املعرفة املوجو

فيـديو أو املتخـصص يف مـشاركة مقـاطع ال) اليوتيـوب(نوع معني من امللفـات مثـل موقـع 

املتخصص يف مشاركة الصور، أو مواقع تتيح مشاركة امللفات بشكل عام فال تـشرتط ) فليكر(

 ).موقع إلكرتوين,  4Shared)". (64(نوع محدد من امللفات، مثل موقع 

 تتميز هـذه املواقـع بتقـديم خـدمات خاصـة ومهمـة ملتـصفحيها عـىل : الخدمات الربمجية-ج

تحريــر الــصور : امج تــساعدهم يف تأديــة بعــض املهــام مثــلفهــي تقــدم لهــم بــر, اإلنرتنــت

تقوم بنفس الغرض عىل أجهزتهم , دون اللجوء إىل تنصيب أو تحميل برامج أخرى, وتعديلها

والتـي , ًوتغنيهم هذه املواقع أيـضا عـن الـربامج التـي تـدور حـول املهـام املعقـدة, الخاصة

 إضـافة إىل الجهـد الكبـري الـذي ,تتطلب جهاز كومبيوتر ذات مواصـفات متنوعـة ومتطـورة

هي مواقع تغنيك عن اسـتخدام بعـض الـربامج وتتـيح لـك تأديـة بعـض . "ل يف تنصيبهايبذ

املهام التي عادة ما تؤديها داخل حاسوبك باستخدام أحد الربامج، فتقوم باستخدام الربنـامج 

من األمثلة .  جهازكاملوجود يف املوقع ألداء املهمة من غري تحميل أو تنصيب أي برنامج عىل

املواقع التي تقدم خدمات تحرير الصور وتعديلها، وهنالك العديد من , املشهورة لهذا النوع

املواقع الخدمية من هذا النوع لكن أغلبها تدور حول املهام غـري املعقـدة والتـي ال تتطلـب 

ً حاسوبيا كبريا لتنفيذهاًمجهودا  ). موقع إلكرتوين,64(. "ً

لكنهـا يف نفـس الوقـت ,  تتميز هذه املواقع بخـدماتها البـسيطة:يعةالخدمات الرس -د

,  الصفحات الطويلة وجعلهـا قـصريةعناوينتقصري : (تقدم خدمة رضورية تتمثل يف

  إن هــذه الخدمــة, وال بــد مــن التوضــيح هنــا, )يــسهل إرســالها عــرب موقــع تــويرت
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وهـي مواقـع تـؤدي . "لخصوصتتعلق باملواقع اإللكرتونية والشبكات اإلجتامعية عىل وجه ا

لقة مبواقع الكرتونية أو بـشبكات عادة ما تكون هذه املهام متع, مهام بسيطة لكنها مطلوبة

ويتميز هذا النوع عن السابق أن املهام تكـون عـادة بـسيطة ورسيعـة ويف . جتامعية أخرىإ

دمـة مـن أمثلـة هـذا النـوع مواقـع خ. نفس الوقت مطلوبة بكرثة بني مستخدمي االنرتنـت

 الصفحات الطويلة وجعلها قصرية يسهل إرسالها عـرب موقـع عناوينتقصري ( تقصري الروابط 

موقـع , 64(. "أو مواقع تقدم خدمات ألصحاب املواقع األخـرى، وغريهـا مـن املواقـع) تويرت

 ).إلكرتوين

من خالل نظرة واقعية يتبـني أن الـبعض مـن املواقـع اإللكرتونيـة فـشلت يف : " أنهونرى

ومل تستطع تقديم أية مواد أو مواضيع أو , ة الغرض املطلوب منها والذي تأسست من أجلهتأدي

, بل العكـس صـحيح فإنهـا أرضت مبـستخدميها, هاميكن أن تكون ذات فائدة كبرية لزوار, غريها

ًحيث أخذت تتجه ألمور ذاتية دعائية وتطرح أفكارا وآراء أقل ما يقال عنهـا بـسيطة ومتخلفـة 

 . ست ذات فائدة تذكرومواضيع لي

ــصحافة  ــدة ال ــاء أعم ــة يف إرس ــع اإللكرتوني ــن املواق ــري م ــت الكث ــد نجح ــل فق وباملقاب

وازداد انتـشار , )صـحافة املـواطن(وحققت لزائريها صحافتهم الخاصة وفق مفهوم , اإللكرتونية

 األوربيـة يف الواليات املتحدة األمريكيـة والـدول, مواقع املدونات اإللكرتونية بشكل الفت للنظر

منـذ بدايـة العقـد املـايض , ًوشـمل معظـم الـدول العربيـة أيـضا, وبعض مناطق العامل األخـرى

أو تلك التي يشرتك فيهـا مجموعـة مـن النـاس لهـم همـوم , ًوخصوصا تلك املدونات الشخصية

 ". وأهداف ومصالح مشرتكة

 : املدونات اإللكرتونية: ًثانيا

وأتخـذ , ملحوظ وملفت للنظر عىل شبكة اإلنرتنـتانترشت املدونات اإللكرتونية بشكل 

ًالتدوين اإللكرتوين خطا مميزا له بـني املواقـع اإللكرتونيـة ويقـول الـدكتور هـشام عطيـة عبـد , ً

أن املـدونات أعـادت تنـشيط املجـال الـسيايس ودعـم مـشاركة  نرىويف هذا السياق : "املقصود

ح قـدرات تفاعليـة عـرب الـروابط والنـصوص نتيجة كونها تنمـو مبعـدالت مـؤثرة وتتـي, املواطنني

  .لفائقة واإلحاالت ملختلف املصادرا
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تعيـد دمـج , ون أن املـدونات الـسياسية تـرتبط ببعـضها بـصورة مكثفـةاملؤلفكام وجد 

فهـي (ولذلك , ًمجموعات منفصلة متنوعة التوجهات يف سياق أوسع مام يجعل منها مجاالً عاما

ًتهـا تكـون مجـاالً عامـا مثاليـا مـن حيـث سـهولة التـصميم من خالل مواصفات هيكليـة يف بني ً

ومــن محدوديــة التكلفــة وســهولة التــشغيل وتــضمني التعليقــات والــروابط , وانتــشار برامجهــا

ًوملفات الصوت والفيديو والنصوص وكـل ذلـك يـتم يف دقـائق معـدودة كـام أنهـا متـنح فرصـا 

 ).27 عبد املقصود ص -10(. )"متساوية يف التواجد واملشاركة وتتسع لتشمل الجميع

ويرى الدكتور مـصطفى عبـاس صـادق إن صـحافة املـدونات اإللكرتونيـة هـي صـحافة 

وبالحديث عن التدوين العريب يرى أن املدونات العربية هي صحافة املـواطن العـادي , اإلنرتنت

 باإلضـافة متر صحافة اإلنرتنت مع التطور التكنولوجي الذي بات يعرفـه عـامل اإلنرتنـت،: "ويقول

إىل التطور امللحوظ أيضا يف مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، باملرحلـة أو املوجـة الثالثـة التـي 

  ).Multi Media(ًنعيشها اآلن، تلك التي تتميز أساسا باستعاملها للوسائط املتعددة االتصال 

 مـواطنني كام تتميز صحافة اإلنرتنت التي تشتهر تحت اسم املـدونات، أنهـا مـن تحريـر

عاديني بالدرجة األوىل، ثم من طرف صحافيني يحاولون استغالل فـضاء الحريـة املطلـق للتعبـري 

عن آرائهم التي تواجه يف الغالب مبقص الرقيب يف الدول العربية، األمر الذي أدى بالعديـد مـن 

ا الـبعض هذه الصحافة التـي اعتربهـ. التجارب الصحافية يف اإلنرتنت ألن تصبح صحافة املواطن

ًنشاط للمواطنني يلعبون خالله دورا حيا يف عملية جمع وتحرير وتحليـل األخبـار، وبـأن : (بأنها ً

هذه املشاركة تتم بنية مد الوسائل اإلعالمية مبعلومات دقيقة وموثوق بها ومـستقلة تـستجيب 

 ).موقع إلكرتوين, 66(. "ملتطلبات الدميقراطية

ــضح أن صــحافة اإل ــدم يت ــا تق ــة يف ضــوء م ــواطن املتمثل ــت أو صــحافة امل نرتن

 وهــي ,  صــاحبة الجاللــةهــي الــصحافة التــي ســتخلف الــصحافة الورقيــة, باملــدونات

 : بــالقول, كــام يراهــا يــارس بكــر يف كتابــه اإلعــالم البــديل,  الجديــدة الوافــدةالــصحافة

إىل أن الـصحافة الورقيـة يف طريقهـا , تشري الدالئل كلها وأغلب الدراسـات املتخصـصة"

 , شـأن كـل األشـياء الجميلـة التـي أسـعدت البـرشية, لتحتل مكانها يف متحف التـاريخ
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لوافـد جديـد قـادر عـىل العطـاء وإسـعاد , وبانتهاء دورهـا انـسحبت يف جـالل لتمـنح الفرصـة

 ).180بكر ص  -3(". اإلنسان

: بأنهـا) Blog(أو ) Weblog(املـدونات اإللكرتونيـة ًرأيا حول  موسوعة ويكيبيديا وردوت

وتكـون يف معظـم , منشورات عـىل شـبكة الويـب تتـألف بالدرجـة األوىل مـن مقـاالت دوريـة"

 ).موقع إلكرتوين, 66(. "ًاألحيان مرتبة زمنيا بشكل معكوس

 : وتختلف هذه املدونات من حيث اإلمكانيات واإلطارات الفنية وهي

 :أنواع املدونات اإللكرتونية -أ

هذا النوع من , )Link Blogs: ( عىل الروابط التشعبيةاملدونات اإللكرتونية التي تحتوي )1

املــدونات اإللكرتونيــة التــي تــم نــرشها ألول مــرة عــىل شــبكة اإلنرتنــت والتــي تــسمى 

)Webblog( ,التي يويص بزيارتها صاحب املدونة, تحتوي عىل العديد من الروابط. 

, )Online Biary Blogs: (املـدونات اإللكرتونيـة التـي تحتـوي عـىل املـذكرات اليوميـة )2

يسجل فيها مالكها ما يدور حوله وبخلده يف ذلك , تعترب هذه املدونات كدفرت مالحظات

 ).موقع إلكرتوين, 67(. ملواقع أخرى, وهي عادة ال تحتوي عىل روابط, اليوم

وهـي مبجموعهـا , )Article Blogs: (املدونات اإللكرتونيـة التـي تحتـوي عـىل املقـاالت )3

وتبتعد لحد اآلن عـن كتابـة ,  واستعراض لألخبار والحوادث والتقاريرعبارة عن تعليقات

 .واألحداث التي تقترص عىل مالك هذه املدونة, املالحظات الخاصة

تتخصص هذه املدونات , )Photo Blogs: (املدونات اإللكرتونية التي تحتوي عىل الصور )4

ومهمة لزوار املوقع , دةالتي يرى أصحابها بأنها ذات فائ, وهو عرض الصور, بنوع محدد

 .مثل صورة اليوم

ــي )5 ــث إذاع ــاطع ب ــىل مق ــوي ع ــي تحت ــة الت ــدونات اإللكرتوني  , )Podcast Blogs: (امل

ــي ــث إذاع ــع ب ــة موق ــدونات هــي مبثاب ــة , هــذه امل ــرامج إذاعي ــن ب ــاطع م ــدم مق  يق

 أو يرغــب بــأن يــستمع إليهــا , يــرى صــاحب املدونــة بأنهــا مفيــدة للمــستمع, قــصرية
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وهـي عبـارة عـن ملفـات , فيقوم بتسجيلها ووضعها عـىل املدونـة, من الزوارعدد كبري 

 ).موقع إلكرتوين, mp3). (68(صوتية بصيغة 

تعتـرب , )Videocast Blogs: (املدونات اإللكرتونية التي تحتوي عـىل مقـاطع بـث مـريئ )6

 ما فهي مامثلة إىل حد, هذه املدونات من أحدث ما توصلت إليه التدوينات اإللكرتونية

 .لكن االختالف فيها أنها تكون عىل شكل فيديو فيلم, )Podcasts(البث اإلذاعي 

, الـسالفة الـذكرتضم هذه املدونات كافـة أنـواع التـدوين : املدونات اإللكرتونية املنوعة )7

 .سمهاويأيت تنوعها من إ

اها كل املدونات السابقة يقوم شخص واحد بكتابـة إحـد: املدونات اإللكرتونية الجامعية )8

التي يتـوىل إعـدادها والكتابـة فيهـا مجموعـة مـن , ما عدا هذه املدونات, وتنسب إليه

فإن املـدونات التحريريـة يقـوم , وإذا كانت املدونات الشخصية للمتعة فقط, األشخاص

ومـن الجـدير بالـذكر هنـا أن العديـد مـن الـرشكات , بكتابتها وتحريرها محررون أكفاء

,  مدوناتها الخاصة بها لتكون عىل تواصل مستمر مع زوارهـامتتلك, واملنظامت واملدارس

 .وإطالعهم عىل الجديد لديها من األخبار واألحداث واألمور املتعلقة بها

" Naked Conversations"يف كتـابهام " Robert. Scoble & Shel Israel: "ويتساءل( 

أنـه مـن خـالل : ويـضيفان, ا؟وكيـف ميكـن االسـتفادة منهـ, ما هو دور املدونة يف عامل األعامل؟

 .)العمـالء" الزبـائن"ميكن أن تتغري طريقة التعامل مع , محادثة واحدة مفتوحة وبدون ضوابط

)Scoble, 36.( 

 : كتابة املدونة إلكرتونية-ب

وقـد انتـرش , أصبح التدوين اإللكرتوين بفضل التقنية الحديثة من األمور السهلة املتاحـة

ويتمثل التدوين اإللكرتوين بطرق عديدة , لكرتوين بني عموم الناسمصطلح استخدام التدوين اإل

 .إليصال الفكرة الخاصة لصاحب املدونة
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عليـه أن , حتى يتمكن املرء من إنشاء مدونة إلكرتونية خاصة: خدمات التدوين اإللكرتوين )1

مـن ) Blogger(وتعتـرب خدمـة , ثم ميكنه التدوين مبارشة,  حساب عىل أحد املوقعينشئ

تتميـز خـدمات التـدوين بإمكانيـة : "ويعرفها معهد ستايل بـالقول, أهم خدمات التدوين

حتى أن بعـض الخـدمات . استخدامها من أي مكان ميكنك الوصول منه إىل شبكة اإلنرتنت

ويكمـن الجانـب . متنحك إمكانية التدوين عن طريق إرسال رسائل عـرب الهـاتف املحمـول

ال متتلك القيود عىل حاسـوبك الخـاص بـك إال إذا قمـت السلبي لخدمات التدوين يف أنك 

حيث يعني ذلك أنه يف حال كانت قيودك فقط عىل الخـادم . بنسخها بشكل منفصل عليه

الخاص مبزود خدمة التدوين وتم فقدانها من هناك لـسبب مـا فإنـك سـتفقد قيـودك إىل 

 ).موقع إلكرتوين, 69(. "األبد، ألنك ال متتلك نسخة احتياطية منها عىل حاسوبك الشخيص

ميكـن تـشغيله : النوع األول: تنقسم هذه الربامج إىل ثالثة أنواع: برامج التدوين اإللكرتوين )2

وذلك بإنشاء مدونة كاملة ومن ثم نسخها ووضعها عىل خدمـة الويـب , من سطح املكتب

:  الثـاينالنـوع. ويتميز هذا النوع بسهولة التحكم باملدونة وإرسالها ملن تريـد, الخاصة بك

ويتطلــب منــك فقــط الــدخول إىل خدمــة التــدوين , يكــون مثبــت عــىل جهــازك الخــاص

عنـد التعامـل مـع , ومتنح هذه الخاصـية خيـارات عديـدة للـتحكم يف املدونـة, اإللكرتوين

الـذي أنـشأت , هو كتابة ونـرش املدونـة عـىل نفـس املوقـع: النوع الثالث. خدمة التدوين

 .عليه موقعك

حتـى يـتمكن , من الرضوري تسجيل املدونة عـىل محـرك البحـث:  عىل املدونة إقبال القراء-ج

كذلك باستطاعة املرء وضع مدونته يف دليل املدونات اإللكرتونية , الزائرون من الوصول إليها

 ).Blog Catalog(مثل موقع 

ــه أن يــضع يف حــسابه ,  قبــل أن يبــدأ املــرء بنــرش مدونتــه:التفكــري قبــل التــدوين -د  علي

 وقــد يكــون , إذا كانــت املدونــة عامــة ومتــاح للجميــع قراءتهــا: أولهــام: ين مهمــنيأمــر

ــه ــه وجريان ــه وأقارب ــراد عائلت ــنهم أف ــب , م ــه أن يتخــذ الحيطــة والحــذر مبــا يكت  فعلي

 حتـى لـو قـام , إنه لن يتمكن من إزالة املادة األصلية من شبكة اإلنرتنت: ثانيهام. وينرش
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يف كـل مـادة , ومن الرضوري التفكـري بإمعـان وبجديـة ودقـة, بإزالتها من موقعه اإللكرتوين

 ).موقع إلكرتوين, 70(. وكل تعليق عىل شبكة اإلنرتنت, يكتبها يف املدونة

, البديهية يف عـامل اإلنرتنـتبحت من املسلامت إن ظاهرة املدونات أص:  إىل القولنخلص

التي ) صحافة املواطن(ًيدا ملصطلح وهي تجس, ووسائل اإلعالم اإللكرتونية واالجتامعية الجديدة

وإن هذه املـدونات عـادة مـا يـصدرها أشـخاص مبفـردهم أو , هي إحدى مثرات اإلعالم الجديد

ويهدفون من خاللها نرش أفكار أو آراء سياسة وثقافية , مجموعة من الناس متعاونني فيام بينهم

قصدون من ورائها خلـق أعـوان ي, أو حتى جعلها فسحة للرتفيه وقهر الزمن, واجتامعية وغريها

  .دين لهم وأصدقاء يف عامل افرتايضومؤي

وأصبحت هذه املدونات تنترش عىل مواقع الويب بشكل كبـري لـسهولة تـصميمها وقلـة 

, خدمـة مجانيـة للتـدوين") Google Blogs" مدونات غوغل (:حيث تقدم مواقع مثل, تكلفتها

التي ال تحتاج إىل مهارات كثرية , اء هذه املدوناتإضافة إىل برامج مهمة ومجانية تساعد يف إنش

 .  سطة ومن السهولة الوصول إليهاوهي بالتايل مب, يف التصميم والربمجة

 :  البوابات اإللكرتونية: ًثالثا

هي نقطة البداية مبفهوم ولغة اإلنرتنت للوصول إىل املواقع إلكرتونيـة ): Portal(البوابة 

,  الذي ينهل منه املتصفح ما يحتاج إليه مـن خـدمات أو معلومـاتًوهي أيضا املخزون, األخرى

ولقـد سـاعدت . األفقية والعمودية واملؤسـساتية: وتتعدد عىل هذا األساس أنواع البوابات فمنها

حيث مكنت الطرفني من , ني األكادمييني واملرشفني عليهماملؤلفالبوابات عىل تسهيل االتصال بني 

وتقــدم . دون الحاجــة إىل التنقــل أو اللقــاء املبــارش,  كــل يف مكانــهالتواصــل املــستمر والوثيــق

البوابات خدمات عديدة وواسـعة تعتمـد باألسـاس عـىل التعلـيم والتثقيـف وتـسهيل عمليـات 

 . البحث وفق أحدث املنجزات العلمية
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دورها يف اإلفـادة مـن (كام يقول الدكتور عبد الرحمن فراج يف البوابات اإللكرتونية وعن 

ًوقـد أصـبحت أهميـة البوابـات أكـرث رضورة أيـضا يف مجـال ): "املعلومات املتاحة عىل اإلنرتنت

ًالتعليم والتعليم العايل حيث التواصل بني املرشفني األكادمييني والدارسني ليس متاحا وجها لوجه  ً

 يف كل الظروف لذلك فمن املمكن للدارس أن يحصل عىل املادة العلميـة ويطلـع عـىل سـجالته

 ).موقع إلكرتوين, 71(. "األكادميية وهو يف بيته باإلضافة إىل فوائد أخرى

أن البوابة هي املدخل األسـايس للتواصـل مـع املواقـع اإللكرتونيـة : " يف هذا الشأنونرى

ًكام أنها تعني أيضا الباب الذي باإلمكان الدخول منه إىل عامل اإلنرتنت وثورة املعلومات , األخرى

ًوهي أيضا املخزون الذي ينهل منه املتصفح ما يحتاج إليه مـن خـدمات أو , ألخرىوالفعاليات ا

وترافق البوابات عملية تنظيم دقيقة لتسهيل الوصول إىل أهـم املواضـيع التـي تهـم , معلومات

وتعتمد البوابـات يف اسـتمرار وجودهـا عـىل اإلعالنـات التـي تنـرشها عـىل , متصفحي اإلنرتنت

ويف لغـة , مبعنـى املـدخل أو البـاب) Portal(لمة مـأخوذة مـن اإلنكليزيـة والبوابة ك, صفحاتها

اإلنرتنت فأنها تعني املوقع اإللكرتوين املـيلء باملعلومـات واألخبـار املتعلقـة بقـضية محـددة أو 

, وللوصـول إىل البوابـة مـن الـرضوري قيـام الـشخص بالتـسجيل فيهـا, ًتخص شخصا بحـد ذاتـه

 ". خدمي موقعهاباعتباره سيكون من ضمن مست

 :ظهور البوابات

وحمـل هـذا , أول من أسس دليالً ملواقع الويـب) ديفيد فيلو وجريي يانغ(ان املؤلفكان 

وبـادرت رشكـات , )WWW(وتم اعتباره دلـيالً للـشبكة العامليـة , )جريي يانغ(الدليل أسميهام 

, املعـروف) Yahoo( يـاهو عاملية كثرية لتبني هذا الدليل الذي كان النواة األوىل النطالق موقـع

) Address Book(ودفرت العناوين ) Calendar(التقويم : الذي وفر بدوره خدمات عديدة مثل

  ).E-mail Service(وخدمة الربيد اإللكرتوين 

ــو(وتوضــح  ــث فيك ــاري بي ــا ) م ــة(يف كتابه ــصادر اإللكرتوني ــا .. امل ــبل الوصــول إليه  س

 ظهـــرت الـــشبكة العنكبوتيـــة : "بـــالقول) ويـــبال(ظهـــور الـــشبكة العنكبوتيـــة ) وقـــضاياها
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, 1989يف عـام , )يف نـصوص معينـة" w3"أو " www"ًويـشار إليهـا أيـضا بــ (, واختصارها ويب

يف معمــل فيزيـاء الجزيئــات األوريب واملعـروف بـــ ") Tim Berners"تـيم برينــريز يل (بواسـطة 

)CERN( ,لـنص الفـائق لنقـل الوثـائق ًوكان يف األصل مـصمام عـىل أنـه شـبكة تعمـل بنظـام ا

 . واالتصال بني أعضاء جمعية فيزياء الطاقة العالية

والقـدرة عـىل نقـل , وقد صممت الشبكة لتـشمل القـدرة عـىل نقـل الـصورة والـصوت

وقد تغري شكل الويب من مجرد أداة نقل تستخدم يف األساس لتبادل املعلومات العلمية , الصور

, ي تــستخدم يف الرتفيــه والــسفر ومعلومــات ألغــراض عامــةوالتــ, إىل مــصادر متعــددة األشــكال

, واشـتملت عـىل إعالنـات ممـويل اإلنرتنـت, وباإلضافة إىل ما سبق أصبحت الويب أكرث تجاريـة

أو حتـى التليفونـات , وممـويل خـدمات التليفـون بعيـدة املـدى, ومحركات البحث والربمجيات

 .)62 -61ص فيكو   -11(". املحمولة

إن أدوات البحث عن املعلومات املتاحة عـىل اإلنرتنـت ): "عبد الرحمن فراج(ويرى الدكتور 

-Meta(، ومحركـات البحـث املتعـددة )Search Engines(محركـات البحـث : عديـدة هـي، مثـل

Search Engines( واألدلـة املوضـوعية ،)Subject Directories( والبوابـات ،)Portals( وفهـارس ،

 Resource(ويعد مصطلح نظـم اكتـشاف املـصادر ). Invisible Web Catalogs(الشبكة الخفية 

Discovery Systems (ينطوي عىل جميع األدوات السابقةً واسعاًمفهوما " .)موقع إلكرتوين, 71 .( 

 يف مدونته املتفرعة من مدونة مكتوب قوالً للـدكتور عبـد الـرحمن) نجاح العيل(ويورد 

 تعـد وسـيلة رسيعـة ,)كـشافات الويـب(ً اليهـا أحيانـالتي يطلـق ع: "إن محركات البحث, فراج

 Data(للحـصول عـىل املعلومـات، إال أن دورهـا يكـاد ينحـرص يف كونهـا نظـام لنقـل البيانـات 

Transport (فيام تقوم محركات البحث املتعـددة . من املواقع ذاتها إىل مرصد بيانات املحركات

الفرصــة للمــستفيدين بالبحــث يف بعــض بتعظــيم إمكانــات املحركــات املفــردة، وذلــك بإتاحــة 

 وذلك ألجل الحصول عـىل رؤيـة أكـرث شـموالً عـن محتويـات ,املحركات املفردة يف نفس الوقت

 ).موقع إلكرتوين, 72(. "الشبكة العنكبوتية يف هذا املوضوع

ــول  ــات يق ــذه البواب ــث يف ه ــة البح ــول إمكاني ــراج(وح ــشبكة ): "ألف ــارس ال ــا فه  أم

 وتعــد .  عــىل البحــث عــن املــواد التــي ال تكــشف بواســطة املحركــاتالخفيــة فتنــصب مهمتهــا
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األدلة، عىل عكس ما سبق، أدوات أكرث نسقية، حيـث تقـوم بتـوفري مـصادر معلومـات مـصنفة 

بتجسري الفجوة فـيام ) Portals(بينام تقوم البوابات .  ملجموعة من التقسيامت املوضوعيةًوفقا

 إضـافة إىل ً,م بإتاحـة املـصادر املقرتحـة املـصنفة موضـوعياحيث أنها تقو, بني املحركات واألدلة

التـي تـسمح للمـستفيد بـإجراء استفـسارات , )Search Facility(توفرها عىل إمكانيـة البحـث 

 ). موقع إلكرتوين, 72(. "البحث املختلفة والتعديالت الالزمة عليها

  :أنواع البوابات

 : التعريف -1

 عـن موقـع يتكـون مـن مجموعـة مـن الـصفحات ويقـدم البوابة اإللكرتونية هي عبارة

نرتنـت مـن الـرسيع للمعلومـات التـي تقـدمها اإلمجموعة من الخدمات ويساعد عىل الوصول 

ًوتعتمد البوابة االلكرتونية اعتامدا أساسـيا. مصادر متنوعة ,  يف تـصميمها عـىل صـفحات الويـبً

 الربيــد اإللكــرتوين، األخبــار،( :نرتنــت مجموعــة مــن الخــدمات منهــاوتقــدم إىل مــستخدمي اإل

ًوالبوابـات اإللكرتونيـة عمومـا هـي بوابـات عامـة وبوابـات , )املدونات، والبحث عن املعلومات

هو توفري مصادر متعـددة للمعلومـات لـيك , وإن الغرض األسايس من استخدام البوابات, خاصة

 . فعاليستخدمها عدد كبري من املستخدمني لشبكة املعلومات بشكل

فهي مواقع تحتوي عـىل خـدمات للـزوار وتكـون , لكرتونيةعريف بسيط للبوابات اإلوبت

أخبـار , لكـرتوينبريـد إ, مذكرة مواعيد": تحتوي عىلنرتنت فهي املركز األول للزائر يف تصفحه لإل

ومـن أهـم , "وغريهـا مـن الخـدمات, قامئة بأفضل املواقـع، إمكانيـة البحـث, عىل مدى الساعة

  ).موقع إلكرتوين, MSN). (73 و Yahoo: (إللكرتونية  هيوأشهر البوابات ا

 خدمــة تــسمح للمــستفيدين بالوصــول : "ويعــرف مجتمــع املكتبيــني البوابــات بأنهــا

إىل املحتويــات الرثيــة للمكتبــات ســواء يف صــورتها املطبوعــة أو اإللكرتونيــة وفــيام يتــصل 

البحــث يف اإلنرتنــت هــذا وقــد تبنــت الــرشكات الكــربى التــي متتلــك محركــات  ,"باإلنرتنــت

 وقـد تحتـوي عـىل , أكـرث مـام هـي مـدخالً لإلنرتنـت, وتعترب البوابة قاعـدة بيانـات .املفهوم
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تصف املصادر مـن خـالل , )Detailed Metadata Records(معلومات أخرى ما بعد البيانات 

 عناوين املصادر بمام تتيح للباحث إمكانية الخيار بني تصفح, )Links(إمكانية الرابطة الفائقة 

: وتقدم البوابات خدمات إضافية مثل .والبحث بالكلامت الدالة يف قاعدة البيانات, املوضوعات

يـضاف إىل ذلـك اإلعالنـات , أحوال الطقس ودرجات الحرارة, املواد اإلخبارية, الربيد اإللكرتوين(

 ).قع إلكرتوينمو, 74( .التي تحتل مساحة واسعة يف صدر البوابات الرئيسية, الكبرية

 :تنقسم البوابات إىل ثالث أنواع رئيسية هي:  األنواع-2

, تعد هذه البوابات من أكرب وأوسع األنواع األخـرى ):Horizontal Portals(البوابات األفقية  -أ

, وتتخطى الحدود الجغرافية واملوضوعية, ألنها تقدم خدماتها لكل متصفحي شبكة اإلنرتنت

وتـوفر البوابـات األفقيـة اإلمكانيـات ,  من معينة من املـستفيدينوليست محددة ملجموعة

ــة ــب(البحــث يف  :التالي ــة، )الوي ــة، البحــث يف األدوات املرجعي ــواد اإلخباري ، البحــث يف امل

باإلضـافة إىل إمكانـات االتـصال مثـل , )Online Shopping(وإمكانية التـسوق اإللكـرتوين 

 ). Chat(ة الربيد اإللكرتوين واملحادثة أو الدردش

وأمريكـا أون اليـن , )AltaVista(وألتا فيـستا , )Yahoo(ياهو : ومن هذه البوابات مثل

)AOL" .( ٍوهي البوابات التي تقدم مدى واسـعا مـن الخـدمات واملحتويـات ملـدى واسـع مـن ً

املستفيدين، وليس ملجموعة معينة أو محددة من املستفيدين سواء عىل املـستوى الجغـرايف أو 

ولذلك فإنها توصف بأنها أفقيـة أو عامـة ). Industry(عي أو حتى عىل مستوى النشاط املوضو

 ).موقع إلكرتوين, 75(. "يف مداها ونطاقها

هذه البوابات هـي بوابـات متخصـصة ): Vertical Portals or Vortals( البوابات الرأسية -ب

ومواقع , ط ذات صلةوتوفر رواب, تقدم خدماتها يف نشاط معني ملجموعة متخصصة ومحددة

: ومن خـدماتها, بغض النظر عام إذا كانت تلك املواقع منافسة لها أم ال, متخصصة يف النشاط ذاته

ومـن أشـهر , وإمكانات التجمع والتعـاون, والخدمات ذات الصلة, التجارة اإللكرتونية للمنتجات

 SOSIG"Social("ة البوابـات املتخصـصة يف العلـوم اإلجتامعيـ: "هذا النوع من البوابـات هـي

Science Information Gateway( , ــة ــشؤون الرتبوي ــصة يف ال ــات املتخص   Edu(والبواب
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Resources Portal( ,ـات املتخصـصة يف مجـال الهندسـة   ."(Engineering Resources)والبواب

 ). موقع إلكرتوين,71(

:  مثـلوتتفرع مـن البوابـات الرأسـية بوابـات أخـرى تخـدم رشائـح محـددة مـن النـاس

ومـن , البوابات العمودية التي توجه خدماتها للمزارعني واملـستثمرين وأصـحاب املهـن األخـرى

ومـن هـذه , ًهذه البوابات تتفرع أيضا بوابات مؤسـسية تقـدم خـدماتها ومعلوماتهـا للـرشكات

وامليزانيـة والتـسعرية واألخبـار مـن , ومعلومات عـن الزبـائن, توقعات البيع واألرباح: الخدمات

 .ختلف املصادر الداخلية والخارجية التي تهم أصحاب الرشكاتم

بوابات األعامل التي تقدم (ًويطلق أحيانا عليها أسم ): Industry Portal(ج البوابات القطاعية 

وهـي متاثـل وتـشابه بوابـات , )Business-to-business- B2B(خدماتها يف مجال األعـامل 

 واالخـتالف بيـنهام هـو أن بوابـات األعـامل تقـوم ومحور التناقض, )EIP(معلومات العمل 

بعملية تذليل الكثري من العراقيل التي تدور حول اجتامع الباعة والزبـائن إلبـرام االتفاقـات 

 ).موقع إلكرتوين, 74(). عرب الويب يف مختلف أرجاء املعمورة

 : استخدام البوابات

وتوفر له كـذلك , فر له املعلومات البوابات لكونها أفضل املواقع التي تواملؤلفيستخدم 

مام يتيح له الوصول إىل أجـود , إمكانية تصفح العديد من املواقع املتخصصة املوثوقة واملعتمدة

اإلعالن عـن : ويزداد زوار البوابات عادة عندما تقدم املعلومات والخدمات مثل, املواقع وأفضلها

 . قنوات االتصال املتوفرةوالوصول إىل , والتجمعات املهنية, الوظائف الشاغرة

ميكن تلخـيص ميـزات البوابـات : خصائص البوابات املوضوعية أو املتخصصة

تغطـي بـشكل , تهـتم يف موضـوع محـدد :املوضوعية أو الرأسية املتخصـصة بـاآليت

تعتمـد يف كتابـة موضـوعاتها عـىل خـرباء أكـادمييني , موضوعي املواد التـي تنـرشها

ــات ــات ومكتب ــاحثني والدارســنيتو, وأخــصايئ معلوم ــستند , جــه مواضــيعها للب وت

 إضـافة , وتحتوي الكثري من البوابات عىل حقول لالستفـسار, مواضيعها إىل مصادرها
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إىل سعيها لتنظيم وترتيب وتبويب مواضيعها بغية أن تستأثر باملتصفح من خالل ما تقدمه لـه 

 .من خدمات متكاملة

هـي مـصطلح أخـذت أسـمها مـن املكتبيـني : ةبداية املكتب: بوابات املكتبات وعنارصها

, وهم أول من يـستفيد مـن هـذه الخـدمات, الذين يقومون بتطوير تقنيات اإلنرتنت وخدماتها

هي إحدى الربمجيات التي تـسمح : "ويعرف موقع نجاح العيل اإللكرتوين البوابة املكتبية بالقول

ة مـن مـصادر املعلومـات، عـن بتعديل وتوليف الوصول اإللكرتوين للمستفيد مبجموعـة محـدد

 الدليل الشخيص الذي يشتمل عـىل ًاوهي بذلك تشبه متام. ت اإلنرتنتطريق إنشاء قامئة بوصال

والهدف من ذلك هـو التخفيـف . عناوين الزمالء واألصدقاء وأرقام الهاتف والفاكس الخاص بهم

 التـي يرغـب فقـط يف من أثر تفجر وزخم املعلومات وذلك بالسامح للمستفيد بانتقاء املـصادر

 ). موقع إلكرتوينPersonal Interface)". (74(استعراضها عىل الواجهة الشخصية له 

هي بوابات لخدمـة املكتبيـني واملتخصـصني يف ) Library Portals(إن بوابات املكتبات 

: وتقــدم خــدماتها يف املجــاالت التاليــة ضــمن إطــار تخصــصها, املعلومــات ويف البحــث وغريهــا

إعالنـات , قنـوات االتـصال, اإلشعارات, املطبوعات, مواقع املكتبات, املؤسسات, در املهنيةاملصا(

 ).والسوق التجارية, عن الوظائف

 )"Understanding The Information Reformation That's Changing Your 

World " وسـائل وكذلك مـن خـالل تـأثري , من خالل فهمنا للمعلوماتباستمرار أن عاملنا يتغري

هذا مـا يـورده . فإن كل يشء يبدأ من الرشكة وينتهي عند العمالء, اإلعالم اإلجتامعية عىل عاملنا

 ).Hewitt Hugh."). (Hewitt 26"يف كتابه  

 :فوائد البوابات

التي تخص متـصفحيها مـن , تقوم البوابات بتجميع املعلومات واملواضيع واألخبار الهامة

لتسهل عىل املستخدمني عناء البحـث , نت وتقدمها يف موقع واحدمصادر عديدة يف شبكة اإلنرت

ومن ضمن الخـدمات , مام يشجع املتصفحني عىل الزيارات الدامئة لهذه البوابات, وهدر الوقت

 :التي تقدمها البوابات هي
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تقديم معلومات منظمة ومرتبة ومبوبة وغنية , توثيق وتوطيد العالقة بينها وبني زوارها

كـام تتميـز ,  تقدم مجموعة متكاملة لزوارها من األدوات واملعلومات يف وقت قيايس,ملتصفحيها

بسهولة االستخدام مام ال يتطلب من الزائـر الخـربة أو املعرفـة التامـة بـربامج التـصفح وأدوات 

: ومتتاز البوابات بتقديم الكثري من الخدمات إضافة ملـا تقـدم وميكـن تلخيـصها كـاآليت. اإلنرتنت

أحـوال الطقـس , التغطيـة الكاملـة لألخبـار, لوحـات الرسـائل, الحـوار املبـارش, اإللكرتوينالربيد 

التـسوق , خرائط مختلـف البلـدان, الرياضة واألبراج, أسعار األسهم والعمالت,  الحرارةودرجات

 .وصفحات شخصية مجانية, والتسويق اإللكرتوين

إال , يفات البوابـات كثـرية ومختلفـةتعر: بوابات شبكة اإلنرتنت ماهيتها أنواعها وفئاتها

ومن هـذه التعريفـات مـا , أن املتخصصني يعرفونها بخلفيات علمية وبحثية ميكن االرتكاز إليها

تجميـع للمعلومـات والخـدمات، " بأنهـا) بوابة اإلنرتنت(يف كتابه بعنوان ) رومان باريسو: (قاله

الحقـائق، طلبـات املـستفيدين، (ل حيث أنها تسمح بتجميع وإتاحة املعلومات عىل الـسواء مثـ

كـام أنهـا تتـيح أيـضا خـدمات متنوعـة مـن خـالل نقطـة ) الخ...العروض املقدمة للمستفيدين

 ). موقع إلكرتوين77(. "إتاحة

تقديم املعلومات وتقديم : فإن للبوابة مهمتني أساسيتني هام, ًواستنادا إىل هذا التعريف

نقطـة : "يف تعريفه للبوابة بأنهـا, )جان لويس بينارد(ويؤكد هذا القول , الخدمات للمستفيدين

بنيـامني (ويف هـذا الـسياق فـأن , للمعلومات برصف النظر عن أشكالها وأماكنهـا" إتاحة فريدة 

ً بوابة موقع هي التي تقدم الكثري من املعلومات وعدد كبـري جـدا: "يعرف البوابة بأنها) فاراجى

كام أن بعـض البوابـات . ت أو صفحات املواقع ذات الصلة مواقع اإلنرتنعناوينمن الروابط نحو 

إىل عـىل أيـة حـال فـإن البوابـات تقـدم مـساعدة ملموسـة . ميكن أن تخصص يف موضوع بذاته

 ). موقع إلكرتوين77(". مستخدمي اإلنرتنت املبتدئني

ــف  ــأن تعري ــول ب ــاراجى(باالســتطاعة الق ــامني ف ــه ) بني ــا توصــل إلي ــد م ــان (يؤك  روم

ــسو ــع ا, )باري ــة للموق ــة إتاح ــة نقط ــرب البواب ــذي أعت ــرين , )Web Site(ل ــدم للزائ ــا تق  وأنه

ــم ــات تهمه ــع, معلوم ــات يف املوق ــراء املعلوم ــسهم يف إث ــي ت ــروابط الت ــذلك , إضــافة إىل ال  وك
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ولكن أكرث تلـك , ومن خالل هذا التعريف يتضح بأن البوابات تختلف يف أمناطها, املواقع األخرى

 .لبوابات املتخصصةًالبوابات رواجا هي ا

 )Vitrine(الواجهـة أو الفاترينـة  : "البوابـة بأنهـا) جـاكوب نيلـسن(ومن جانبه يعـرف 

فمـن الطبيعـي أن يكـون . للموقع، ويجب أن تكون البوابة مختلفة عن بقيـة صـفحات املوقـع

شكل البوابة هو نفس شكل بقية صفحات املوقـع الداخليـة األخـرى ولكـن مـع بعـض الفـروق 

 ). موقع إلكرتوين77(. "الطفيفة

ًويعتربه كالواجهـة التـي تعـرض منتجـا , إن هذا القول يركز عىل الجانب الشكيل للبوابة

وعىل هذا األسـاس فـأن البوابـة مـن الـرضوري أن , بشكل يجذب الزوار ويدفعهم للرشاء, ًمعينا

 .تكون جذابة ومشوقة وتلفت أنظار املتصفحني والزوار

والـصفحة , إن البوابة هي واجهة املوقع: ميكن القول,  التي وردتًاستنادا إىل التعريفات

برصف , والحصول عىل املعلومات والخدمات املتوفرة, ونقطة املرور للصفحات األخرى, الرئيسية

لكـن مـن الـرضوري أن يؤخـذ , )الـخ...مؤسسة, فئوية, متخصصة, عامة: (النظر عن كون البوابة

وذلك من خالل تصميم وشكل البوابة يك يعتاد الزائـر عليهـا , لزائربنظر االعتبار االنطباع األول ل

 .ويعاود زيارتها

هناك عدة أنواع للبوابات تعتمد عىل الهـدف منهـا ونوعيـة اسـتخدامها : أنواع البوابات

 :ومن هذه األنواع, والزائرين لها

ابـة املوجهـة إىل هـي البو"البوابـة العامـة بأنهـا ) رومـان باريـسو(يعـرف :  البوابات العامـة-1

وذلـك , تالجمهور العام، كام تساعد مستخدمي اإلنرتنـت يف البحـث عـىل شـبكة الـشبكا

وباعتبارها بوابة عامة فهي بالتأكيـد ليـست موجهـة , أو محرك/   من الدليل و بفضل كل

ـات , إىل جمهور محـدد وميكـن ملـستخدمي اإلنرتنـت زيارتهـا مـن الجنـسني ومـن مختلـف الفئ

, هناك منوذجان للبحث هام محرك البحث والدليل. ني وغريهماملؤلففة إىل الطلبة وإضا, العمرية

ًويعترب محرك البحث محركا آليا للبحث ًمستخدما اللغة الطبيعية بدالً مـن اللغـة املقيـدة مثـل , ً

  تنظيمهـا يجـري, أما الـدليل فهـو عبـارة عـن فهرسـت لعـدة مواقـع). Google(محرك البحث 
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 العـام التـي بواباتومن . ً للمواضيع التي تحتويها بدءا من العام إىل الخاصًوترتيبها هرميا

 ). موقع إلكرتوينYahoo)". (77(لديها أدلة هي بوابة ياهو 

).  Yahoo( بوابات عامة مثل بوابـة يـاهو :أوالً: وتنقسم البوابات العامة إىل ثالثة أقسام

 بوابـات عامـة ً:ثالثـا). Google(ثـل غوغـل  تقديم خدمة البحـث موظيفتها بوابات عامة ً:ثانيا

 ). Aol(هدفها األسايس هو تقديم خدمة اإلنرتنت مثل 

: البوابـات املتخصـصة الفئويـة بأنهـا) رومـان باريـسو(يعـرف :  البوابات املتخصصة الفئويـة-2

إال أنها تركز عىل موضوع بذاتـه وميكـن أن منيـز , بوابة متتلك نفس خصائص البوابة العامة"

البوابات املتخصصة وهى موجهة . الفئوية/  ثالثة فئات مختلفة من البوابات املتخصصة بني

الفئويـة وهـى تنـصب عـىل موضـوع معـني وفئـة / البوابات املتخصصة . إىل الجمهور العام

البوابات الفئوية وهـى موجهـة لفئـة معينـة مـن األفـراد وفقـا لحـالتهم . معينة من األفراد

 ).كرتوين موقع إل77(. "الشخصية

أن : نـرىما هي الفوارق بني البوابات الثالث؟ ولإلجابة عىل هذا السؤال ولتوضيح ذلـك 

وتتميز هذه البوابة بأنها تركـز , هي بوابة للجمهور العام عىل شبكة اإلنرتنت: البوابة املتخصصة

البوابـة الفنيـة : مثـال عـىل ذلـك, عىل موضوع واحـد يهـم الجمهـور وذات خـصوصية متفـردة

 .لبوابة العلمية وغريهاوا

فهي موجهة إىل فئات معينة من األفراد ضمن إطار معني ومـن هـذا : أما البوابة الفئوية

طلبـة املـدارس واملعاهـد (البوابة املوجهة وفق معـايري شخـصية : مثال عىل ذلك, أخذت أسمها

وخبـري , علومـاتمتخصص يف تكنولوجيا امل: مثل, أو تلك التي تتعلق مبعايري مهنية, )والجامعات

وكـذلك مـا يتعلـق مبعـايري أخـرى كالنـشاطات الثقافيـة والفئـات العمريـة , إعالمي وغـري ذلـك

 . واالختالط بني الجنسني

نـه مـن إال أ, دد فيه عدد البوابـات بـثالثالذي ح, )رومان باريسو(باإلضافة إىل تعريف 

 :ًجميعا بالرشح فهي كاآليتوعند تناولها , املمكن إضافة بوابة رابعة وهي البوابة الفئوية

ــام )1 ــور الع ــة املتخصــصة للجمه ــة تخــتص مبوضــوع محــدد: البواب ــدم , هــذه البواب  وتق

ــام ــور الع ــن الجمه ــات م ــة الفئ ــدمات لكاف ــات والخ ــضا, املعلوم ــا أي ــات : ًومنه  البواب
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وتـستفيد , وتتمثل يف التجـارة اإللكرتونيـة, التجارية التي تهم قطاعات واسعة من الناس

مام يساعدها عىل االستمرار وعـىل ,  بشكل عام من املردودات املادية لإلعالناتالبوابات

 .تقديم خدماتها للجمهور

كام هـي البوابـة , تركز هذه البوابة عىل موضوع محدد بذاته: البوابة املتخصصة الفئوية )2

, إال أنها تختلف عنها بتقـديم خـدماتها إىل فئـة محـددة مـن األفـراد, املتخصصة العامة

وتكون متخصصة مـثالً يف عـرض , ًيضا تدخل هذه البوابة عىل خط التجارة اإللكرتونيةوأ

وتستفيد مـن اإلعالنـات التـي , وبيع أدوات صيد أو أجهزة طباعة ومواد فنية وغري ذلك

 .تنرش عىل صفحاتها من الناحية املادية

كـالطالب , لجمهـورهي بوابات تهتم بشكل خاص بفئة محددة من ا: البوابات الفئوية املتخصصة )3

وقـد ال تعنـي الكثـري , وتقدم لهم مواضيع تهمهـم بالدرجـة األوىل, نياملؤلفوالهيئات التدريسية و

مبعنى أنها ال تعتمد , وتختلف هذه البوابة عن البوابات األخرى كونها غري ربحية, لغري هذه الفئة

بـل تقـدم , اريـة عـىل صـفحاتهاألنهـا ال تنـرش اإلعالنـات التج, عىل املردود املادي من اإلعالنـات

 .مثل موسوعة ويكيبيديا العاملية الحرة, ها البحثية والعلمية وما إىل ذلكخدمات

ومرتبطة باهتاممات خاصة , هذه البوابة موجهة إىل فئات محددة من الناس: البوابة الفئوية )4

: ة مثـال ذلـكية مبختلف الفئات العمريـالشبانلبعض األفراد منها الفئات الدينية واملجاميع 

ومـن هـذه , األقليات الدينيـة كاأليزيديـة واملندائيـة التـي تعـيش ضـمن منطقـة جغرافيـة

,  من الجنسني مبختلف فئاتهم العمريةالشبانًالبوابات أيضا تلك التي تخص مجموعات من 

وتتـيح هـذه , سـنة وهكـذا) 18 - 13( الذين ترتاوح أعامرهـم بـني الشبان: ومثال عىل ذلك

 .كانية املناقشات حول املواضيع التي تطرح عىل صفحاتها وتبادل اآلراء حولهاالبوابة إم

 إىل القــول يف ضــوء مــا تقــدم إن البوابــات املتخصــصة الفئويــة ال تختلــف عــن نخلــص

وأن , عدا كونهـا تركـز عـىل موضـوع معـني يف إطـار تخصـيص محـدد, خصائص البوابات العامة

أو تهـتم بالفئـات , جمهور من أصحاب الديانات املختلفةالبوابات الفئوية تهتم بنوع آخر من ال

عـىل الطلبـة , كام جرى إضافة بوابـة رابعـة تركـز اهتاممهـا فقـط, الشبانالعمري املحددة من 

 .ني واملكتبات الجامعيةاملؤلفوالهيئات التدريسية و
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 ): الدردشة(مواقع املحادثة : ًرابعا

وتزداد كذلك أعـداد , عىل شبكة اإلنرتنت) ردشةالد( املحادثة ًتزداد يوما بعد آخر مواقع

وقـد انتـرشت عـىل الـشبكة منتـديات التعـارف , املهتمني بهذا النوع من التواصل مـع اآلخـرين

, ًال تخلو من الخالفات الحـادة أحيانـا, وهي بحد ذاتها مواقع تسلية وبناء صداقات, بشكل كبري

ًونـادرا مـا تكـون هـذه املواقـع ملتزمـة , اعندما تختلف اآلراء حول موضوع ما أو قضية بعينهـ

لكن ال يعني ذلك أن ليس هناك مواقع رصينة وجادة يف طرحها ألمـور . بآداب املحادثة والحوار

وتتناول الكثـري مـن القـضايا العقديـة التـي تهـم بعـض املجتمعـات واملنـاطق , تهم زوار املوقع

وإشاعة الدميقراطية وغريهـا مـن , طفالوعاملة األ, مثل موضوعات العنف ضد املرأة, الجغرافية

ً دامئـا الكثـري مـن الـشكوك حولهـا وتطـرح )الدردشـة(املحادثـة وتثري مواقع . املواضيع الساخنة

     :إال أن مجمل ما قيل عنها يتلخص يف رأيني فقط, العديد من التساؤالت

الذي قـرب , ولوجي بأنها نتاج للتطور التكن)الدردشة(  املحادثة يعترب مواقع:الرأي األول

 إىل وأدى, ًعا من التعارف وبناء الصداقاتانوأوخلق من خالل هذه املواقع , املسافات بني البرش

وتنمية الثقافة العامة واالرتقاء بالذائقة األدبية , جتامعية واإلنسانيةتطوير املعارف واملفاهيم اإل

: ل عنهـا الـدكتور الـسيد بخيـت هـيويقو. إضافة إىل التسلية واالستمتاع بوقت الفراغ, والفنية

التعريف بالوسائل االتصالية الجديدة عرب اإلنرتنت من جلسات الدردشة والجامعات اإلخباريـة "

 ).141 السيد ص -7(. "الخ..والقوائم الربيدية وطرق نقل امللفات واملواد

طر وتكرث وطريق وعرة تحفها املخا,  يرى أنها مضيعة للوقت ونافذة للفساد:الرأي الثاين

يرتادهـا بعـض ضـعاف النفـوس الصـطياد ضـحاياهم مـن , فيها املشاكل اإلجتامعية واألخالقيـة

 ًوحـرفهم عـن جـادة الـصواب ليـسلكوا طرقـا تـؤدي بهـم إىل ,  مـن املـراهقنيالشبانالشابات و

ـــة ـــي, الهاوي ـــي واألخالق ـــري واالجتامع ـــساد الفك ـــل بالف ـــ, تتمث ـــرط الق ـــة وف  يم واألوارص األرسي

 Lines "IRC"Internet Relay(وقـد تـؤدي خطـوط الدردشـة ": كالرأي القائل. جتامعيةف اإلواألعرا

Chat (عرب اإلنرتنت )ال )معظمهم مـن الـذكور(فبعض الدارسني األمريكيني , مانإىل اإلد) بصفة خاصة 

 .  سـاعة متواصـلة)12(ًيستطيعون أن ينتزعوا أنفسهم بعيدا عن أجهزة الكمبيـوتر حتـى بعـد مـيض 
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القليل منهم واصل الجلوس عىل الخط دون طعام أو حتى الذهاب إىل الحامم حتى ال يخـاطر و

 ).41 اللبان ص -12(. "بفقدان بعض الدردشات واملناقشات الساخنة

 :؟)الدردشة(ما هي مواقع املحادثة 

 :أن الكثري ممن يحاولون اإلجابة عـىل هـذا الـسؤال: "ونرى, سؤال يطرح نفسه باستمرار

قبل أن يتبـني , ًينظرون دامئا إىل النصف الفارغ من الكأس, )؟"الدردشة"ي مواقع املحادثة ما ه(

وقبل الخوض يف تفاصيل هذا املضامر ملعرفة ما يرتتـب مـن نتـائج , لهم أوالً ماهية هذه املواقع

يتطلـب بدايـة التعـرف عـىل و. إيجابية أو سلبية عىل الدخول يف هـذه املواقـع واملـشاركة فيهـا

 Windows(موقع ويندوز اليف , )MSN (إنموقع أم أس , )Yahoo(موقع ياهو : مها وهيأه

Live( , موقع سكايب)Skype( , موقع بالتاك)Pal Talk (كلها نوافذ يـستطيع املـشرتك , وغريها

ًوتبادل امللفات والصور أحيانا مـع أصـدقائه املـسجلني , فيها الحديث بالكتابة والصوت والصورة

, وال يقترص يف كل هذه املواقع الحـديث مـن شـخص لـشخص فقـط,  يف هذه املواقععىل قامئته

, ًوإمنا باإلمكان أيضا ملجموعة من األصدقاء أن يشاركوا ويتحدثوا مع بعضهم البعض يف آن واحد

 ".ًويستخدمها دامئا املشاركون عىل شكل مجاميع صغرية, )كونفرنس(من خالل فتح نافذة 

ضافية عـام متتلكـه مواقـع الدردشـة ميتلك مزايا إ) ألبالتك(ادثة حموقع امل: " أننرىكام 

ويتبــادلون الحــديث , يتمثــل يف دخــول أعــداد كبــرية مــن املــشاركني إىل غــرف املوقــع, األخــرى

وتستخدم الجامعـات واملعاهـد هـذا النـوع مـن مواقـع املحادثـة , واالستامع والكتابة والتعليق

البهم الدروس ويـستمعون إىل مـداخالتهم ويجيبـون عـىل حيث يقدم املحارضون لط, )ألبالتك(

وتـستخدمه ,  هذه مبثابة قاعة دراسـية إلكرتونيـة)الدردشة(  املحادثةأي أن غرف, استفساراتهم

ناهيــك عــن , الجامعــات كــذلك لتقــديم البحــوث ومناقــشة الرســائل واألطروحــات األكادمييــة

وتستخدم بعض مـنظامت املجتمـع املـدين , يئات التدريسية وغري ذلكلـلـهاالجتامعات الدورية 

 ًأيـضا يف نـشاطاتها) ألبالتـك (يف موقـع) الدردشـة(املحادثة واملنتديات اإلعالمية والثقافية غرف 

حيث تعقد االجتامعات العامة وتقدم املحارضات وتحيي األمايس الشعرية والنـدوات , املتعددة

 ". الفنية والحوارات الثقافية األخرى
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هـي طريقـة ) Chatting Rooms(حجـرات الدردشـة "ور السيد بخيـت أن ويرى الدكت

وأن كانـت توجـد بعـض الحجـرات غـري مناســبة , للحـوار مـع اآلخـرين بـشكل إلكـرتوين فـوري

 ). 143 السيد ص -7(". لالستخدام داخل الفصول الدراسية

تجـة مـن إن معرفة اإليجابيـات والـسلبيات النا: " يف ضوء ما تقدم أنه ميكن القولونرى

فـإذا كانـت مجموعـة مـن , تعتمد باألساس عـىل املـشاركني فيهـا والقـامئني عليهـا, هذه املواقع

ًاملشرتكني تختار موضوعا معينا للحديث والنقـاش , مهـام كانـت أبعـاد هـذا املوضـوع سياسـية, ً

هـات ًتعلق أساسـا بأفكـار وتوجوما يطرح فيها من آراء ت, ورياضية, ثقافية, اجتامعية, اقتصادية

فـيام إذا تحولـت تلـك النقاشـات إىل , ليس للتكنولوجيا يف هذا املجال من ذنب,  أصحابهاورؤى

 ".  واملراهقنيالشبانترض مبصلحة املجتمعات وتأثر بالدرجة األساس عىل , قضايا أخرى

يتحـدد فعلـه , إن التكنولوجيا هي سالح ذو حـدين: " بجديد إذا قالاملؤلفوقد ال يأيت 

 هنـا مـع مـن يحملـون املؤلـفويختلـف , ه والغرض من امتالكه وطريقة استخدامهبنوايا حامل

وقـد ,  الدردشات من أمور مرضة فعالً بـاملجتمع املحادثات أوالتكنولوجيا وزر ما ينتج عن هذه

ًتكون تأثرياتها بليغة جدا ويصعب عىل األرسة واملؤسسات الرتبويـة واملعنيـني بحاميـة املجتمـع 

ولكن ما ذنب التكنولوجيا الحديثة يف ذلـك؟ وملـاذا نحملهـا , ًهذا صحيح جدا, الحد من تأثريها

 .؟"وما يقرتفونه من جرائم بحق األفراد واملجتمع, سوء استخدام مرتادي هذه املواقع

حيـث ال , وخري مثال مبسط يذكر يف هذا الصدد هو األداة الحادة أو القاطعة أو السكني

واستخداماتها محـصورة عـادة يف الطهـي , يت من هذه األدواتميكن أن يخلو أي مطبخ يف أي ب

ًومن املمكن أيضا أن تستخدم هذه اآلالت القاطعـة يف إشـاعة العنـف املنـزيل , وتحضري الطعام

مـن يتحمـل وزر هـذه : والـسؤال البـديهي هنـا, ًوارتكاب الجرائم أحيانا داخل أو خارج املنـزل

وكــذا هــو الحــال فــيام يتعلــق ,  هــذه املــسألةًاألفعــال؟ والجــواب معــروف وبــديهي جــدا يف

 . فال ذنب لها عام ينتج عن سوء استخدامها من جرائم, بالتكنولوجيا

 هــذه أهــم مواقــع املحادثــة أو الدردشــة التــي ميكــن أن يــصل إليهــا املــشرتك مــن 

 إال أنـه توجـد هنـاك مواقـع أخـرى , خالل أحد املواقـع الرئيـسية مـن البوابـات اإللكرتونيـة
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الفـيس (مثـل , وهي مواقع التواصل اإلجتامعي عىل شبكة اإلنرتنـت, رت منذ سنوات قليلةظه

 بالتفصيل يف املبحـث الثـاين املؤلفوالتي سيتناولها , وغريها من شبكات التواصل األخرى) بوك

 مع مواقـع, إال أنه من الرضوري هنا التطرق إىل بعض الجوانب املتداخلة منها, من هذا الفصل

 . يف البوابات اإللكرتونية)الدردشة( ةاملحادث

جـتامع ض املهتمني واملتخصصني يف علـم اإلآراء بع) هاجر أسود(ة املؤلفوقد استعرضت 

 حادثــة امليف بحــث مركــز حــول أهميــة مواقــع, وعلــم الــنفس وأســاتذة الجامعــات يف العــراق

 كانـت هـذه املواقـع والعالقات التي تنـشأ مـن خاللهـا ومـا إذا,  عىل شبكة اإلنرتنت)الدردشة(

عالقـات ..مواقـع الدردشـة والفـيس بـوك تأكـل وقـتهم: (مضيعة للوقت أو ذات فائدة بعنـوان

 : ومن هذه اآلراء, )مثة من هو واهم..  اإلنرتنيتيةالشبان

إن هذا الشكل لالتـصال : "أستاذ علم النفس بهذا الصدد) سوسن حامد(تعرف الدكتورة 

هـو شـكل ,  والتعـارف يف عـامل افـرتايضالـشبانعالقـات بـني يعد من معطيات العرص وتبادل ال

 مـن كـال الجنـسني عـىل الـشبانحديث من أشكال التطور الذي يفرض نفسه، وقد يعود إدمان 

بسبب الظروف السياسية ومـا , جتامعي الذي يصيبهملشات واملنتديات بسبب الفراغ  اإلغرف ا

نيـت وتفريـغ طـاقتهم نرتوس عـىل اإل للجلـنالـشبامر به البلد من إرباكات أمنية والتي دفعت 

 ويف املنتـديات بـشكل.. أو العـاطفيجتامعـي راغ  الذي أصابهم سواء الفراغ اإل الفاملكبوتة ومأل

خاص تبدأ العالقة بتجاذب األفكار واالرتياح العقيل واالنسجام الفكري مـع اآلخـر، وقـد تتحـول 

عي عن طريق إعطاء مساحة أكرب من التعارف بعض هذه العالقات من عامل افرتايض إىل عامل واق

 ).لكرتوين موقع إ78(. "عىل أرض الواقع

املحادثـة مواقـع , ويعرف الدكتور محمد منذر العاين أستاذ علم االجتامع جامعة بغـداد

إن هـذه الـشبكة مـن مواقـع الدردشـة وغـرف : "الدردشة وما ينتج عنها مـن عالقـات قـائالًأو 

باتت مبثابة األقنعة التي تشجع الصغار والكبـار عـىل خـوض مثـل , االشات والفيس بوك وغريه

,  جديـدة أمـامهم لالنخـراط يف العالقـات اإلجتامعيـةًتلك التجارب العاطفية، كام فتحـت آفاقـا

 ).  موقع إلكرتوين78(. "والبحث عن الحب كامتداد طبيعي للحياة البرشية بدالً من االنعزال
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هـذا ,  أستاذة أصول الرتبية بكلية البنـات جامعـة بغـدادوتعرف الدكتورة مروج ألعاميل

  النواحي اإليجابية التي ميكن اإلسـتفادة منهـا، خاصـةعامل املنتديات له الكثري من"العامل بالقول 

يف مجال التخصص العلمي، وتنمية املهارات الثقافية املتنوعة وكل ما له عالقـة بـالعلم والعمـل 

 للـتعلم الـذايت، وتهـتم بعـرض املوضـوعات والقـضايا الجـادة فهـي قـد تكـون وسـيلة, والتقدم

لكن البعض قد ينتقل من العرض العقـيل واملناقـشة الجـادة . والهادفة للمناقشة والحوار حولها

إىل مرحلة االنتقاء بني البعض نتيجة اإلحـساس باأللفـة واالنجـذاب , والتعارف العام بني األعضاء

 هني، إمـا تكتمـل يف إطـاراطفي، وقد تسري العالقة هنا يف اتجـاالعقيل، ومن بعده االنجذاب الع

 موقــع 78(". وأ أو تــستمر عالقــة عاطفيــة وهميــة وتتــدرج ملــا هــو أســ,رشعــي، وهــو الــزواج

 ). إلكرتوين

قد تكون مواقـع الدردشـة وغـرف : "موضوع بحثها بالقول) هاجر أسود(ة املؤلفوتختتم 

س البـرش، وتـوفر كامـل الحريـة للتعبـري عـن اآلراء الشات هي ساحة للتعارف بني مختلف أجنا

وطرح وجهات النظر واألفكار املختلفة ومناقشة القضايا واملوضوعات الهادفة، لكن لـو وضـعت 

ضوابط وأسس بعدم انتهاك حريـة وخـصوصية اآلخـرين، ومنهـا عـدم املـساس بثوابـت الـدين 

 أو أخالقية، وكذلك عـدم الـرتويج والعقيدة وعدم إدراج أي صور أو مواد تحمل مخالفات دينية

ألي مذهب ضال مخالف، وعدم إدخال أي بيانات خاصة حتـى ال يـستغلها الـبعض مـن مـرىض 

ومحاولة شغل أوقات الفـراغ فـيام ,  بالخطر املحيط بهمالشبانإضافة إىل توعية هؤالء , القلوب

 موقـع 78(. "الزواجفيد، والـتحكم يف الرغبـات واملـشاعر حتـى يحـني اإلشـباع املـرشوع لهـا بـي

 ). إلكرتوين

هـي ,  الدردشـة ومـا ينـتج عنهـا املحادثـة أوأن العالقات التي تنشأ عىل مواقـع": ونرى

اإليجابيـة والـسلبية  وتأثرياتهـا ,اإلسـالميةظاهرة عامة ليـست مقتـرصة عـىل البلـدان العربيـة و

  للجنـسني فيهـاح املجتمعات املتقدمـة متـالكن الفرق هو أن,  شعوب األرضجميعتنصب عىل 

 ,مــن خــالل االخــتالط بــني الجنــسني يف الدراســة والعمــل, حريــة كاملــة يف االختيــار الشخــيص

واللقــاءات يف املؤســسات الثقافيــة واالجتامعيــة ويف املنتــديات واملقــاهي واملطــاعم والنــوادي 

 . مكمالً لها) الدردشة(ويكون التواصل عىل مواقع املحادثة , وغريها
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والـسبب , البلدان العربية واإلسـالميةجة كبرية بالحجم الذي تثار به يف ولذلك ال نرى ض

ويـرى ,  يف هذه البلـدان يف االختالط والتواصل والشاباتالشبانوهو الحد من حرية ًواضح جدا 

للحرمان الـذي  ويضهو تع, الدردشةأو   املحادثة يف مواقعدهماجوت أن  والشاباتالشبانهؤالء 

للتعارف والتقـارب مـع هم لهو الوسيلة األفضل و, يف الواقع الحقيقيم  مجتمعاتهلحق بهم من

,  عـىل عالقـات بـال حـدودًامفتوحـًوعاملـا ً افرتاضـياً متثل واقعـاكون هذه املواقع , الجنس اآلخر

 . ً" كثرية جداالشبان هؤالء ولذلك نرى نسبة األخطاء واإلخفاقات بني

 ):الدردشة(أهمية وتأثري مواقع املحادثة 

منهـا , عىل شبكة اإلنرتنت آراء متباينة ومتناقضة حولها) الدردشة(أثارت مواقع املحادثة 

ومنهـا مـن يـرى أن ,  واملـراهقنيالـشبانمن يهول من مخاطر هذه املواقع ويعتربها وباالً عـىل 

وأن ما , والشبانهذه املواقع هي وسيلة مفيدة وجيدة للتواصل بني الناس وخاصة بني الشابات 

ومن املؤكد أنه ال ميكـن إغفـال ظـاهرة هـذه . ًهو إال خوفا غري مربر يف األصلما  غري ذلك يقال

وقـد وصـلت ,  عليهـاالـشباننتيجة إلقبال األعداد الهائلة من , املواقع يف الحياة العامة للشعوب

 .أرقام مستخدمي هذه املواقع إىل مئات املاليني ورمبا أكرث من ذلك

يتوجب عىل الجميع التوقف عند إيجابيات وسـلبيات هـذه : "ه يف ضوء ما تقدم أنونرى

ًفهناك رأي سائد يقول بـأن مـستخدمي هـذه املواقـع يهـدرون وقتـا كثـريا يف عـامل غـري . املواقع ً

, ويتحدثون ساعات طويلة مع أصدقاء وهميني دون فائدة ترجـى مـن هـذه األحاديـث, واقعي

, ية إيجابيات يف املحادثات التي تجري عىل اإلنرتنـتًوما يزيد يف ذلك تعقيدا أن البعض ال يرى أ

وتنمـي عنـدهم حالـة االنفـصال عـن الواقـع , بل يرى العكس بأنها تعـزل األفـراد عـن أرسهـم

وقد , وتجعلهم يعيشون ويندمجون يف عامل ال ميت بأية صلة يف الواقع, والشعور الدائم بالوحدة

وينـزوون يف زاويـة يكتنفهـا الغمـوض , لجرميـةيتعلم املراهقون من الجنسني أساليب العنف وا

 ".عىل مستخدمي مثل هذه املواقع) مدمني اإلنرتنت: (ويطلق البعض تسمية, والتساؤل
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ًوأحيانا مـا يكـون الـدخول إىل اإلنرتنـت مـضيعة للوقـت : "ويقول الدكتور رشيف اللبان

ت أبحث عـن مـستندات ملـرشوع يف أحد األيام كن: (ويتذكر أحد األساتذة قائالً. ُومؤديا لإلدمان

) Lund(ً مسحوبا إىل مستندات متعلقة بالفيزيـاء الفلكيـة مـن مؤسـسة ووجدت نفيس, بحثي

وعند االنتهاء من قراءة املستند .  برتجمة إنكليزيةًومصحوبا, وكان املستند بالسويدي, السويدية

إنني يف حاجة إىل : توعند ذلك قل. اكتشفت أنني استغرقت ما يزيد عن ساعة كاملة, وترجمته

 ).41 اللبان ص -12(. )"أن أخرج اآلن من الشبكة

تؤكـد أن غالبيـة النـاس يـرون بـأن ,  مع آراء كثريةً متاماهذا الرأي يتعارض: " أنونخلص

والـسوء ال , ًوخصوصا مواقع املحادثة هذه فلها فوائـد جمـة, شبكة اإلنرتنت لها إيجابيات كثرية

هناك مـن يحـذر مـن الجلـوس لـساعات طويلـة أمـام ف,   استخدامهايها وإمنا مبن ييسءيكمن ف

, ألنها تبعد الطالـب مـثالً عـن مجتمعـه العـائيل, يف محادثات قد تكون غري رضورية, الكمبيوتر

هنـاك و. وائيـة واالنعزاليـةًوقد تسبب له نوعـا مـن االنط, وتعوده عىل إهامل واجباته الدراسية

تـسهم يف مـساعدة األشـخاص الـذين يعـانون مـن الوحـدة قـد , من يرى بأن شبكات املحادثـة

 أن هـذه : إىل الرأي الثاين ويرىاملؤلف مييلو, لعدم متكنهم من التواصل مع اآلخرين, واالكتئاب

ألنهـم يخوضـون تجـارب صـداقات , املواقع تعزز الثقة بالنفس وتقدم الدعم لهـؤالء األشـخاص

 ".لتحاق باملجتمعوتعارف تسهم يف فك عزلتهم وتساعدهم عىل اال

تـساعد , إن شـبكات املحادثـة ميكـن وصـفها بأنهـا: " إىل القول يف هذا الصددنخلص

 وتــشكل مــنهم , عــىل إنــشاء صــداقات وعالقــات بــني النــاس لهــم هوايــات متقاربــة

 منتـدى قـسم : فمـثالً. تجمعات صغرية تـؤدي بـدورها نـشاطات مهمـة لهـم وملـن حـولهم

ــستويا ــفوفه م ــع يف ص ــالم يجم ــنياإلع ــن اإلعالمي ــة م ــشون يف , ت متقارب ــون ويناق  يبحث

وكـذلك شـبكات , وتنمـي بالتـايل قـدراتهم املهنيـة واملعرفيـة, مواضيع ذات اهتامم مـشرتك

والعنـف , ًالتي غالبا ما تناقش همـوم األمومـة والطفولـة وشـؤون املـرأة, النساء اإللكرتونية

 الرياضـية التـي تعمـل عـىل تنميـة وكـذلك املنتـديات , املنزيل ضدها يف مختلف املجتمعات
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وال ميكـن إغفـال . وتزيد من ثقـافتهم الرياضـية,  وتسخريها يف رياضات متعددةالشبانطاقات 

وأصبح العامل بفضلها أقل مـن قريـة , حقيقة أن شبكات التواصل قربت املسافات بني الشعوب

رت الثقافـات واملعـارف وازدهـ, فتدفقت املعلومات واألخبار من شتى أنحـاء املعمـورة, صغرية

  ". إنشاء عالقات حقيقية بني الناسوساهمت يف , والعلوم
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 املبحث الثاين

 ):New Media(اإلعالم الجديد أو اإلعالم البديل : أوًال

بالرغم من أنه أحدث ,  مل تتضح معامل هذا اإلعالم الجديد أو البديل بعد:اإلعالم الجديد

ثلت باملواقع اإللكرتونية واملواقع اإلجتامعية واملـدونات والبوابـات مت, نقلة نوعية مبفهوم اإلعالم

 يف تغيـري مفهـوم اإلعـالم روكـذلك أثـ, ها عىل شبكة اإلنرتنـتري وغأو الدردشة  املحادثةومواقع

فقـد شـهدت جميعهـا تحـوالت , القديم وتطور وسائله املعتادة كالصحافة واإلذاعة والتليفزيون

ولكن لغاية اليـوم مل يـتم االتفـاق عـىل تعريـف محـدد لهـذا , لة املاضيةكبرية يف السنوات القلي

 . اإلعالم الجديد

الفـيس بـوك (ن تلك الوسائل الحديثة لالتصال متمثلة بـ إ: "فيعرفه أياد الدليمي بالقول

ميكن أن تكون مكملة لإلعالم التقليدي، لينتج إعالم يزاوج بني املهنية ورصامـة ) وتويرت ويوتيوب

 وبني التقنيـة الحديثـة التـي تتـيح لإلعـالم التقليـدي ,اليد التي نشأت عليها السلطة الرابعةالتق

 وهـذا هـو جـوهر ًوإمنـا مـن النـاس أيـضا, ًالفرصة ليكون أكرث قربا ليس مـن الحـدث فحـسب

  ). موقع إلكرتوين79(. "املوضوع

والخـربات والتجـارب الـرأي واملعلومـة والخـرب : "ويقول عنه موقع القناة اإللكرتوين بأنـه

ً إلكرتونيا من قبل أفراد مـستقلني غـري خاضـعني ألي نظـام تنرش التي ,والصور ومشاهد الفيديو

وفق ما لديه من رقابة ,  سوى التزام الفرد الشخيص مبا يؤمن به من قيم ومبادئ,سيايس أو غريه

 ). موقع إلكرتوين80(. "ذاتية

وعـىل , ديـدور الـذي يقـوم بـه اإلعـالم الجعىل الد) مرام عبد الرحمن مكاوي(وتعرتض 

املـشكلة الكـربى فـيام يتعلـق : "ً وتعتربه إعالما مضلالً بـالقول,حسب رأيها, إمكانياته املبالغ بها

باإلعالم الجديد هي أنه بات يقدم صورة غري واقعية عن القدرات التي ميلكها، فهو ميلـك أدوات 

دل الـرؤى واألفكـار والـربط بـني أصـحاب القـضية رائعة غري مسبوقة يف تداول املعلومـات وتبـا

الواحدة، لكنه يظل يف النهاية كـام هـو يف األصـل وسـيلة وأداة إعالميـة غـري قـادرة عـىل صـنع 

. "الحدث كام يروج الكثريون، وإمنا قدرته تكمن يف نقل صورة شديدة الصفاء عـن هـذا الحـدث

 ). موقع إلكرتوين81(



اإلطار النظري:  ين  الفصل الثا  

85 
 

عريفات ومفاهيم اإلعالم الجديد رغم أنهـا تـصب يف بوتقـة ونتيجة للتباين واالختالف يف ت

مـا بـني ) Convergence(التـزاوج : "فإن الدكتور مصطفى عباس صادق يرى فيهـا عمليـة, واحدة

تعـددت أسـامؤه ومل , تكنولوجيات االتصال والبث الجديدة والتقليديـة مـع الكومبيـوتر وشـبكاته

فقد نشأت , سم ألنه ال يشبه وسائط االتصال التقليديةتتبلور خصائصه النهائية بعد ويأخذ هذا اال

  ).  182 صادق-18( ".داخله حالة تزامن يف إرسال النصوص والصور املتحركة والثابتة واألصوات

اإلعالم : "ًويضيف الدكتور صادق عباس تعريفا آخر لإلعالم الجديد أو اإلعالم البديل بأنه

 :بيقاته التـي تقـوم عـىل التكنولوجيـا الرقميـة مثـللوصف بعض تط) Digital Media(الرقمي 

أو لإلشارة إيل أي نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع , التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي وغريهام

طاملـا تـوفرت حالـة العطـاء ) Interactive Media(ويطلق عليه اإلعـالم التفـاعيل . الكومبيوتر

نرتنت والتلفزيون والراديـو التفـاعليني وصـحافة االنرتنـت واالستجابة بني املستخدمني لشبكة اال

 ). 184 صادق-18(. "وغريها من النظم اإلعالمية التفاعلية الجديدة

اإلعالم الشبيك الحي عىل خطـوط االتـصال (ن اإلعالم الجديد أخذ صفة يضاف إىل ذلك إ

Online Media( ,لـشبكات اإلجتامعيـةالرتباط هذا النوع من اإلعالم بـشبكة اإلنرتنـت مثـل ا ,

إعـالم (فقـد أطلـق عليـه صـفة , ونتيجة إىل ما متيز به هذا اإلعالم من تدفق هائل للمعلومـات

, ًمعتمدا عىل تكنولوجيـا املعلومـات, لتوافقه بني الكمبيوتر واالتصال, )Info Mediaاملعلومات 

سـتخدامه لـبعض داللـة عـىل ا, )Hypermedia(ًويأخذ أيضا تسمية إعـالم الوسـائط املتـشعبة 

, )Multimedia(ًوهـو أيـضا إعـالم الوسـائط املتعـددة , املتصلة به) Links(الوصالت التشعبية 

 ).والفيديو, الصورة, النص(وسائط الذي يعني التداخل الفعيل بني هذه ال

  Jon. Dovey, Seth. Giddings, Iain. Grant, Kieran. Kelly, Lister: " يقـول( 

Martin ".ب مؤلفو كتا"New Media: A Critical Introduction " إن هناك قصة عن كيفيـة

 ).Lister 31( ).دخول وسائل اإلعالم الجديد لعاملنا

 وقـــد وردت تعريفـــات أخـــرى لإلعـــالم الجديـــد يف العديـــد مـــن القـــواميس 

  High-Tech(مـا يعرفـه قـاموس التكنولوجيـا الرفيعـة , ني منهـااملـؤلفوكذلك لـبعض 
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Dictionary (اندماج الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والوسائط املتعددة: "نهبأ)"ويعرفـه , )89

اإلعـالم الجديـد باختـصار هـو مجموعـة تكنولوجيـات االتـصال التـي : "بالقول) Lester(كذلك 

الطباعـة والتـصوير الفوتـوغرايف , تولدت من التزاوج بني الكومبيوتر والوسائل التقليدية لإلعـالم

 ). 185 صادق-18(. "والصوت والفيديو

إن اإلعالم : "فيعرفه بقسمني أولهام, )Computing Dictionary(أما قاموس الكمبيوتر 

الجديد يشري إىل جملة من تطبيقات االتصال الرقمي وتطبيقات النرش اإللكـرتوين عـىل األقـراص 

كومبيـوترات وهو يدل كـذلك عـىل اسـتخدام ال. بأنواعها املختلفة والتلفزيون الرقمي واإلنرتنت

. فضالً عن التطبيقات الالسلكية لالتصاالت واألجهزة املحمولة يف هذا السياق, الشخصية والنقالة

تطبيقـات اإلعـالم الجديـد يف سـياق التـزاوج , ويخدم أي نوع من أنواع الكومبيوتر عىل نحو مـا

ي ميكـن إذ ميكن تـشغيل الـصوت والفيـديو يف الوقـت الـذ, )Digital Convergence(الرقمي 

 -18(. " معالجة النصوص وإجراء عمليات االتصال الهاتفي وغريها مبارشة من أي كومبيـوترًأيضا

 ). 185صادق

مبا يـسمح , ًاملفهوم يشري أيضا إىل الطرق الجديدة يف االتصال يف البيئة الرقمية: "وثانيهام

وتبــادل املنــافع للمجموعــات األصــغر مــن النــاس بإمكانيــة االلتقــاء والتجمــع عــىل اإلنرتنــت 

وهي بيئة تـسمح لإلفـراد واملجموعـات بإسـامع صـوتهم وصـوت مجتمعـاتهم إىل , واملعلومات

 ).186 صادق-18(. "العامل اجمع

: يـشري يف تعريفـه إىل أن, )Condensed Net Glossary(لكن قاموس اإلنرتنت املـوجز 

ويف أحيـان يتـضمن التعريـف . ًأجهزة اإلعالم الرقمية عموما، أو صناعة الصحافة عىل اإلنرتنـت"

ًوهو هنا تعبري غـري انتقـايص يـستخدم أيـضا لوصـف نظـم إعـالم , إشارة ألجهزة اإلعالم القدمية

 ).187 صادق-18(. "الطباعة، التلفزيون، الراديو، والسينام: تقليدية جديدة

حول اإلعالم الجديـد إن ") Webopedia"ويبوديا (وجاء يف تعريف موسوعة الـ 

 من األشكال املـستحدثة مـن نظـم االتـصال اإللكـرتوين التـي أصـبحت ممكنـة العديد"

فـإذا مـا قمنـا بعقـد , ًوالتعبري مرتبط أيضا بالنظم اإلعالمية القدميـة. بفضل الكومبيوتر

 مقارنــة بــني الــصحافة الورقيــة التــي تتــصف بحالــة ســكون يف نــصوصها وصــورها مــع 
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. ميكيتها ويف حالة التغري املـستمر الـذي تتـصف بـهنلمس الفرق يف دينا, صحافة اإلعالم الجديد

مبـا , ًالتعبري يشري أيضا إىل قابلية إجراء االتصال بني األجهزة الثابتة واملحمولـة بأنواعهـا املختلفـة

 ).187 صادق-18(. "ميكن معه نقل املعلومات بني بعضها البعض

أ وسائل اإلعالم التقليديـة بينام يقوم مبد: "وتضيف املوسوعة يف تعريفها لإلعالم الجديد

ومثـال , )Point-To-Point(إما بطريقة االتصال من واحد إىل واحد , عىل نظام ثابت ومعروف

ومثـال عـىل ذلـك , )Point-To-Many(أو من واحـد إىل الكثـريين , عىل ذلك االتصال بالهاتف

ــو ــد. التلفزيــون والرادي ــة اإلعــالم الجدي ــه املختلفــ, أمــا يف حال خاصــة املرتبطــة , ةويف تطبيقات

فقد مكنت اإلنرتنت من الوصول إىل كل األشـكال . فإن هذا النمط تغري بشكل جذري, باإلنرتنت

 ).190 صادق-18( . "املحتملة من نقاط االتصال

أسـس .. الـصحافة اإللكرتونيـة: (ويف هذا السياق يـرى الـدكتور محمـود خليـل يف كتابـه

 أن املـستخدم هـو مـن سـيتحكم بوسـيلته االتـصالية ,)األنظمة التطبيقية يف التحرير الـصحفي

هـو تحـول , ما يثري دخول الحاسـوب إىل عـامل اإلتـصال: "بالقولًوسيكون منتجا ملادته اإلعالمية 

مبعنـى أن االتـصال هنـا سـيكون ذا , العملية االتصالية إىل حالة تبادلية بـني املرسـل واملـستقبل

زداد درجـات التفاعـل بـني طـريف العمليـة حيـث تـ, )Two Way Commnication: (اتجاهني

وسيعلو دور املستقبل يف هذه الحالة ليس فقط إىل الدرجـة التـي يـستطيع معهـا أن , االتصالية

بـل سيـصل األمـر إىل تحـول , أو يطلب املزيد من املعلومات حول وحدة إعالمية معينـة, يفرس

 ). 33 خليل ص -6(. اإلعالميةج للامدة تاملرسل العادي يف حالة االتصال التقليدي إىل من

فـإن كـل , لعدم وضوح معـامل اإلعـالم الجديـد ومـا سـيرتتب عليـه مـستقبالً مـن مفـاهيمو

ومن هـذا املنطلـق فـإن , ومل تقدم إجابة وافية عن تعريف هذا النوع من اإلعالم, التعريفات حذرة

إلعـالم الجديـد هـو ا: "حول اإلعـالم الجديـد يظهـر هـذا الـتحفظ إذ يقـول) Jones(تعريف جونز 

ـا, لكـرتوين لوصف أشكال من أنـواع االتـصال اإلمصطلح يستخدم  باسـتخدام الكومبيـوتر ًأصـبح ممكن

 إىل -التي تشمل الصحافة املكتوبة مـن جرائـد ومجـالت والتلفزيـون والراديـو , كمقابل لإلعالم القديم

  بـني ديد عن القديم بخاصية الحـوارويتميز اإلعالم الج). Static( وغريها من الوسائل الساكنة -حد ما 
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, ومع ذلك فإن الفواصل بني اإلعالم الجديد والقديم ذابـت, صاحب الرسالة ومستقبلها, الطرفني

 -18(. "ألن القديم نفسه أعيد تكوينه وتحسينه ومراجعته ليلتقي مع الجديد يف بعـض جوانبـه

 ).188صادق

, )Sheridan(ية رشيدان التكنولوجية ًومن خالل التعريف الطويل نسبيا الذي أعدته كل

كل أنواع اإلعالم الرقمي الـذي يقـدم يف : "نتلمس الصفة العلمية لإلعالم الجديد يف تعريفها بأنه

وهنالك حالتان متيزان الجديد من القديم حول الكيفية التي يتم بهـا بـث . شكل رقمي وتفاعيل

فهو يعتمد عىل انـدماج , الوصول إىل خدماتهمادة اإلعالم الجديد والكيفية التي يتم من خاللها 

 عـن اسـتخدام الكومبيـوتر كآليـة رئيـسة لـه يف عمليـة فضالً, النص والصورة والفيديو والصوت

. "أما التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزه وهي أهم سامته عىل ذلـك, اإلنتاج والعرض

 ).189 صادق-18(

ميكن تقسيم اإلعالم الجديد إىل األقسام : " تعريفهاوتضيف كلية رشيدان التكنولوجية يف

وهو جديد كليـا : وتطبيقاتها) Online: (اإلعالم الجديد القائم عىل شبكة االنرتنت: األربع اآلتية

. وهو ينمو برسعة وتتوالد عنه مجوعة من تطبيقات ال حرص لهـا, بصفات وميزات غري مسبوقة

وهـو . مبا يف ذلك أجهزة قـراءة الكتـب والـصحف:  املحمولةواإلعالم الجديد القائم عىل األجهزة

ًأيضا ينمو برسعة وتنشأ منه أنوع جديدة من التطبيقات عىل األدوات املحمولة املختلفة ومنهـا 

ونوع قائم عىل منصة الوسائل التقليديـة .أجهزة الهاتف واملساعدات الرقمية الشخصية وغريها 

فت إليها ميزات جديدة مثـل التفاعليـة والرقميـة واالسـتجابة الراديو والتلفزيون التي أضي: مثل

أمـا , ويتم تداول هـذا النـوع, )Offline(واإلعالم الجديد القائم عىل منصة الكومبيوتر . للطلب

لبرصية ويشمل العروض ا,  أو بوسائل الحفظ املختلفة مثل االسطوانات الضوئية وما إليهاًشبكيا

 ). 189 صادق-18(. "رتونية وغريهالكوألعاب الفيديو والكتب اإل

ــرى ــهون ــع :  أن ــن بوس ــؤلفمل يك ــالم امل ــوم اإلع ــح ملفه ــدد وواض ــا مح ــع تعريف  ًني وض

ــد ــذلك , الجدي ــفوك ــسه  املؤل ــابيف نف ــذا الكت ــاه ــدة منه ــباب عدي ــالم :  ألس ــورة اإلع  إن ص

ــشكل واضــح ومحــدد ــد ب ــور بع ــد مل تتبل ــىل , الجدي ــن الجــزم ع ــه ال ميك ــك أن ــضاف إىل ذل  ي
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ألن التكنولوجيا الحديثة وثورة املعلومـات ومـا توصـل , ء اإلعالم الجديد عىل صورته الحاليةبقا

 مبا هو أكرث جدة وحداثة عام هـو عليـه اإلعـالم قد تأيت, إليه اإلعالم واالتصال من تطور وتقدم

, ًلذلك متحورت جميع التعريفـات حـول اآلليـات املتبعـة واملـستخدمة يف اإلعـالم عمومـا, اآلن

 .وهناك من زاوج ما بني هذين الشكلني, فمنها من استند عىل القديم املطور والجديد املحدث

, ني عـىل أن اإلعـالم الجديـداملؤلفمع ذلك ميكن القول بأن هناك شبه توافق لدى الكثري من 

 التي لهـا ارتبـاط بالوسـائل, يحمل يف طياته الكثري من التنوع والخصائص وأشكال التقنيات الجديدة

الجهد الفردي واملتخصص الذي أستهل : والتي مل توفرها تلك الوسائل القدمية مثل, اإلعالمية الحديثة

 .كام كان اإلعالم القديم صفة القرن املايض, به القرن الجديد هذا التطور الكبري يف اإلعالم

ًومن الرضوري جدا إدراك أن اإلعالم الجديد ليس مقترصا فقط عىل شبكة اإلنرتنـت  بـل ,ً

وإمنـا تقـوم عـىل حـراك الوسـائل , إنه يتميز بخصائص جديدة ال تعتمد فقط عـىل التكنولوجيـا

, ووضعها يف إطارات وشبكات جديدة غري موجودة عىل اإلنرتنـت, ًالساكنة كالنص والصورة أيضا

كـل . تتمثل يف دمج الوسائل القدمية والحديثة يف مكان واحـد هـو الكمبيـوتر وشـبكة اإلنرتنـت

حيث أتاح ألي شخص يستخدم اإلنرتنت , أدى إىل تغيري جذري يف مفهوم االتصال التقليديذلك 

 . ًمستخدما كافة اإلمكانيات التكنولوجية يف اإلعالم, أن يتواصل مع من يريد يف أي وقت يشاء

تعجز فقط املوسوعات العلمية والقواميس املتخصـصة مـن إيجـاد تعريفـات وافيـة ومل 

ني الـذين تنـاولوا املـؤلفوإمنا رسى هذا العجـز عـىل الكثـري مـن , عالم الجديدوقطعية ملفهوم اإل

يف " Grusin Richard. & Bolter .Jay David"يـسلط . (اإلعـالم الجديـد مبفهـومهم الخـاص

 الـضوء عـىل أهميـة فهـم وسـائل "Remediation: Understanding New Media"كتـابهام 

 ).Bolter 21( .)اإلعالم الجديدة

 إىل أن مميــزات اإلعــالم الجديــد تختلــف عــن اإلعــالم القــديم ) نيغروبــونتي (يــشري

 Bits Not(أو البتــات بــدل الــذرات , اســتبداله  الوحــدات املاديــة بالرقميــة: "وذلــك يف

Atoms (لكــرتوين ولــيس يف ل املعلومــات يــتم توصــيلها يف شــكل إكــأدوات رئيــسة يف حمــ 

ــايئ ــكل فيزي ــوات, ش ــصور واألص ــامت وال ــتم والكل ــدمات ي ــن الخ ــد م ــربامج والعدي   وال
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. " عن توزيعهـا عـرب الـورق أو داخـل صـناديق مغلفـةبدالً, توزيعها بناء عىل الطريقة الجديدة

 ).190 صادق-18(

أما ميزة قدرة اإلعالم الجديد عىل املخاطبـة الرقميـة املزدوجـة ): "نيغروبونتي(ويضيف 

)Digital Addressability( ,ًج تطور من عملية نقل املعلومات رقميـا مـن فهي عبارة عن منوذ

إىل تطـور , كومبيوتر إىل آخر منذ بداية رقمنة الكومبيـوتر نفـسه بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة

يلبـي االهتاممـات , وهـذا مـن ناحيـة, تشبيك عدد غري محدود من األجهزة مع بعـضها الـبعض

أي أن الرقميـة , االهتاممـات العامـةومن ناحية أخرى يلبـى , )Individual Interests(الفردية 

تحمل قـدرة املخاطبـة املزدوجـة لالهتاممـات والرغبـات وهـي حالـة ال ميكـن تلبيتهـا بـاإلعالم 

هي أن هذا اإلعالم خرج من أرس السلطة التي كانت تتمثل يف قادة , امليزة األكرث أهمية. القديم

ًوقد تحقـق هـذا جزئيـا عنـد ظهـور , ًعاالكنيسة والدولة إىل أيدي الناس جمي, املجتمع والقبيلة

ًوتحقق أيضا عند ظهور التلغراف واخذ سمته الكاملة بظهـور االنرتنـت التـي ) غوتنربغ(مطبعة 

 ).190 صادق-18(. "جاءت بتطبيق غري مسبوق وحققت منوذج االتصال الجمعي بني كل الناس

لـيك نفهـم اإلمكانـات : ")كروسـبي (:وحول تصوراته ملفهوم وإمكانيات اإلعالم الجديد يقول

 الكومبيـوترات التـي متثـل شـبكة علينـا أن نتـذكر بـأن ماليـني, التي تقف وراء قوة اإلعالم الجديـد

وهؤالء ميكنهم . تقوم بالحصول عىل املعلومات وفرزها ونقلها لعدد غري محدود من البرش, نرتنتاإل

مرسالً , بيئة تسمح لكل فرد مشاركيف ) Simultaneously(إجراء عملية اتصال بينهم يف وقت واحد 

 ).192 صادق-18(. "بفرص متساوية من درجات التحكم, كان أو مستقبالً

, كذلك عندما يقوم أي منا بزيارة موقع صحايف عىل شبكة االنرتنت): "كروسبي(ويضيف 

لبية ولكننا نرى أجزاء من املوقع مخصصة لت, فإننا ال نرى األخبار واملوضوعات الرئيسة فيه فقط

 وإمنــا عمليــة ا األمــر ال يعنــي هــذا الزائــر وحــدهوهــذ. االحتياجــات الفرديــة الخاصــة بــالزائر

وهو األمر الذي ال ميكن أن يتحقق يف ظـروف ,  هذه تتم ملاليني الزوار يف وقت واحد,التخصيص

أما القوة الصاعدة لإلعالم الجديد فهـي تتمثـل يف كونـه سـيحفز ويـشيع . نظم االتصال السابقة

ــا ــدة كلي ــات جدي ــة ًآلي ــكال اإلعالمي ــا لألش ــدة متام ــاهيم جدي ــتخلق مف ــع س ــاج والتوزي ً لإلنت

 ).195 صادق-18(. "ومحتوياتها
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ًمن خالل ما تقدم أصبح واضحا أن هناك عالقة جدلية مـا بـني اإلعـالم :  إىل القولنخلص

الــتامثيل قبــل ظهــور فـاإلعالم , أي اإلعـالم الــتامثيل واإلعــالم الرقمــي, القـديم واإلعــالم الجديــد

إال , الصحف واإلذاعـة والتليفزيـون: اإلنرتنت أسس إلعالم تقليدي ساد لعقود من الزمن متثل يف

, فهو أقام ركيزة النطالقة اإلعالم الجديد أو اإلعالم البـديل, أنه بالرغم من مالزمة صفة القدم له

 .التقنيةت تواكب مستحدثات العرص وأخذ, فقد تطورت تلك الوسائل القدمية

وكذلك التطور الهائل الذي طرأ عىل التليفزيون حتـى , فتحولت اإلذاعة إىل إذاعة رقمية

وما , والتطورات األخرى يف أجهزة الفيديو, )التليفزيون ثاليث األبعاد(وصل اليوم إىل ما يسمى بـ 

, أو الورقيـةناهيك عن التغريات الكبـرية يف الـصحافة التقليديـة , مطرديرافق السينام من تطور 

فـإن كربيـات الـصحف العامليـة : التي تجهد يف مواكبـة الـصحافة اإللكرتونيـة ومثـال عـىل ذلـك

شـأنها شـأن مواقـع , ًأسست لها مواقع عىل شـبكة اإلنرتنـت تجتـذب املاليـني مـن القـراء يوميـا

 . قميةالفضائيات التليفزيونية املنترشة عىل اإلنرتنت والوصالت التشعبية لقنوات الراديو الر

يرتافق هذا التطور يف وسائل اإلعـالم القدميـة مـع الوسـائط املتعـددة التـي جـاءت بهـا 

الـذي , ووسمت اإلعالم واالتصال مبفهوم اإلعالم الجديد أو اإلعـالم البـديل, التكنولوجيا الحديثة

عامـة املواقـع اإللكـرتوين واملـدونات الشخـصية وال: يتمثل يف الكثري من املواقع والشبكات منهـا

واملواقـع اإلجتامعيـة املتمثلـة يف , الدردشـةاملحادثـة أو والبوابات اإللكرتونية املتعددة ومواقـع 

وغريهـا مـن هـذه الـشبكات ) تويرت واليوتيـوب, الفيس بوك: (شبكات التواصل اإلجتامعي مثل

 ً.التي تستقطب املاليني من املستخدمني يوميا

لـيك نفهـم طبيعـة : "عـالم الجديـدحـول اإل) ليف مانوفيتش(بهذا الصدد يقول 

اإلعالم الجديد، فإننا نحتاج لتجاوز الفهم السائد، الذي يحدده بشكل عـام يف اسـتخدام 

ورضورة النظر إىل الدور التكاميل للكومبيـوتر يف . الكومبيوتر لتوزيع وعرض املعلومات

 طبيعـة  يفعمليات اإلنتاج كلها ويف وسائل اإلعـالم كلهـا الـذي أحـدث تغيـريات هائلـة

  الرســائل الجديــدة الناتجــة عــن العمليــة االتــصالية اإلتــصال، والنظــر يف طبيعــة
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فكل األشكال الغرافيكية وأنواع الرسم، والصور واملؤثرات، واألصوات، والنـصوص , ًالجديدة أيضا

أصبحت تتم بواسطة الكومبيوتر، وقد جاءت تكنولوجيـا املعلومـات بحالـة التـزاوج واالنـدماج 

ً صناعات كانت مختلفة جدا يف السابق وهي استخدام الكومبيـوتر ووسـائل اإلعـالم، ونظـم بني

 ).195 صادق-18(. "االتصاالت

 :  هيعناوينكام أن مانوفيتش يحرص مفهوم اإلعالم الجديد يف خمسة 

حالـة , Modularityحالـة االنتقـال , Numerical Representationالتمثيل العـددي "

 ."Cultural Transcodingوالرتميز الثقايف , Variabilityالقابلية للتغري , Automationاألمتتة 

 ).198 صادق-18(

 Numerical(املبــــدءان األوالن، التمثيــــل العــــددي " إن )مــــانوفيتش(ويوضــــح 

Representation ( يتمثل يف الطبيعة الرقمية ألجهـزة اإلعـالم)Digital Nature Of Media( .

فهي تعني أن األجسام اإلعالمية ميكن أن تنـدمج بـني بعـضها ) Modularity(أما حالة االنتقال 

 الخـصائص التكنولوجيـة وهـذا مـا متثلـه, تفردة أو الخاصـةالبعض بينام تحافظ عىل صفاتها امل

ــد ــالم الجدي ــية لإلع ــة األمتتــة . األساس ــن حال ــدءا م ــان الالحقتــان ب ــأيت الحالت ــن هنــا ت ًوم

)Automation( ,يخـضع : ًوثانيـا, للمعالجة الحسابية بواسطة الكومبيوتر: م أوالًإذ يخضع اإلعال

أما املبدأ األخري وهـو .  وتكون األجسام اإلعالمية يف حالة تنوعVariabilityلحالة القابلية للتغري 

بخـصوص ) مـانوفيتش( فهو يلخص الفهم الخاص لــ )Cultural Transcoding(الرتامز الثقايف 

 ).198 صادق-18(. "الستخدام الكومبيوترعملية التأثري الثقايف 

إن املـشهد : " محددة ملفهوم اإلعالم الجديد بقولـهفلديه رؤية) جون بافلك (املؤلفما أ

وهي تحـدث , الخاص بتكنولوجيات اإلعالم الجديدة يتغري مبثل رسعة تطور هذه التكنولوجيات

ًتغيريا راديكاليا يف كل ما يتعلق بالطريقة التي نتواصل به كام , ا واألشخاص الذين نتواصل معهمً

أنها تغري كافة أوجه الحياة التي نعيشها من بناء العالقـات الشخـصية إىل خلـق املـصادر املاليـة 

ويف كل عام فإن خطوات التطور التكنولـوجي تتـسارع ويف كـل صـباح . والرعاية الصحية وغريها

الحـروف املتحركـة يف ) غـوتنربغ(خرتع لقد أخذ األمر مائتا عام منذ أن ا. يعلن عن مبتكر جديد

بينام شهد القرن املايض مـيالد وتطـور , )1693(إىل دخولها الواليات املتحدة يف عام ) 1450(عام 
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 -18(. "كل واحدة منها أحدث ثورة يف بعض مناحي االتـصال البـرشي, الكثري من التكنولوجيات

 ).198صادق

, رنـة بـني اإلعـالم القـديم واإلعـالم الجديـدأن يقوم مبقا) سعود الكاتب(يحاول الدكتور 

فخاصية توفري مـصادر املعلومـات والتـسلية : "ًمعتربا التفاعلية أهم ما مييز اإلعالم الجديد بقوله

هـي خاصـية مـشرتكة بـني اإلعالميـني القـديم , لعموم الناس بـشكل ميـرس وبأسـعار منخفـضة

ة خاصية جديدة ال يوفرها اإلعالم القـديم والجديد، الفرق هو أن اإلعالم الجديد قادر عىل إضاف

ًأي قدرة وسيلة اإلتصال الجديدة عـىل االسـتجابة لحـديث املـستخدم متامـا كـام , وهي التفاعل

ًهذه الخاصية أضافت بعدا جديدا هامـا ألمنـاط وسـائل . يحدث يف عملية املحادثة بني شخصني ً ً

ن منتجـات ذات اتجـاه واحـد يـتم إرسـالها والتي تتكون يف العادة م, اإلعالم الجامهريي الحالية

مع إمكانية اختيـار , من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو قناة التليفزيون أو الراديو إىل املستهلك

 ).199 صادق-18(. "مصادر املعلومات والتسلية التي يريدها متى أرادها وبالشكل الذي يريده

ً الجديد أيضا بشكل أسـايس مـن لقد غريت تكنولوجيا اإلعالم): "سعود الكاتب(ويضيف 

فاملـستخدم , أمناط السلوك الخاصة بوسائل اإلتصال من حيث تطلبها لدرجة عالية مـن االنتبـاه

وكثـري مـن .. يختار فيه املحتوى الذي يريد الحصول عليـه) Active(يجب أن يقوم بعمل فاعل 

توضح أن معظم أولئـك , األبحاث التي تدرس أمناط سلوك مستخدمي وسائل اإلعالم الجامهريي

, ً كبريا لوسائل اإلعـالم التـي يـشاهدونها أو يـسمعونها أو يقرؤونهـاًاملستخدمني ال يلقون انتباها

ًويف واقع األمر فإنهم يكتفون بجعل تلـك الوسـائل متـر مـرورا , كام أنهم ال يتعلمون الكثري منها

مـثالً قـد يقـضون سـاعات يف ًسطحيا عليهم دون تركيز منهم لفحواها، فمـشاهدوا التليفزيـون 

بحيث لو سألتهم بعـد , )Passive(ًولكنها غالبا ما تكون متابعة سلبية , متابعة برامج التلفزيون

اإلعالم الجديـد مـن ناحيـة , ساعات بسيطة عن فحوى ما شاهدوه فإن قليالً منهم سيتذكر ذلك

 -18(. "خدم والوسـيلةأخرى غري تلك العادات بتحقيقـه لدرجـة عاليـة مـن التفاعـل بـني املـست

 ).199صادق
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تكنولوجيـا : "أن) الكاتـب(لتقليديـة والتفاعليـة يـرى وحول التامهي بني وسائل اإلعالم ا

والتي كانت يف املايض وسائل مستقلة ال , اإلعالم الجديد أدت إىل اندماج وسائل اإلعالم املختلفة

أنها جعلـت .. لة بني تلك الوسائلشكل ألغيت معه تلك الحدود الفاص, عالقة لكل منها باألخرى

فشبكة الويب مثالُ جعلت بإمكان أي شخص لديه اتـصال . من حرية اإلعالم حقيقة ال مفر منها

ًوأن يوصل رسالته إىل جميع أنحاء العامل بتكلفة ال تـذكر، هنـاك أيـضا , ًباإلنرتنت أن يصبح نارشا

كن ملستخدميها مناقشة أي موضـوع عىل اإلنرتنت عرشات اآلالف من مجموعات األخبار التي مي

. "يخطر عىل بالهم مع عدد غري محدود من املـستخدمني اآلخـرين يف أنحـاء متفرقـة مـن العـامل

 ).198 صادق-18(

وسـط هـذا , العـريبأما الدكتور تيسري أبو عرجه فأنه يتوقف عند شكل وسامت اإلعـالم 

عند جدوى ومـضمون الرسـالة اإلعالميـة و, التطور التكنولوجي الهائل يف وسائل اإلعالم الحديثة

إننـا ونحـن نعـيش ":  بالقولي ينسجم مع تطلعاتهوالت, ا املواطن العريبي يحتاجهالت, االتصالية

اإلعـالم (علينـا أن ننبـه إىل أن , هذا التقدم التكنولوجي الذي يفيد منه قطاع اإلعالم بشكل كبري

ويــسمح للخطــاب , لــذي يكــرس العقالنيــةهــو ا, لــصالح اإلنــسان العــريب, )العــريب الــذي نريــد

ويخاطــب العمــق , ويفــتح األفــاق املعرفيــة, ويــشيع الثقافــة الوطنيــة الدميقراطيــة, ألتعــددي

ويـستخدم املعلومـة , ًويهتم بالنفاذ إىل األعامق بعيدا عن القـشور واملـسائل الـشكلية, اإلنساين

 يف خطابـه حقـوق اإلنـسان العـريب ًمراعيـا, ًمتبعا يف الكتابة أسلوب التحليل والكشف, الجديدة

 ). 23 أبو عرجة ص -1( ".ومنها حقه يف املعرفة وحقه يف حرية القول والتعبري, األساسية

ًتغريا جوهريا شمل الوسائل اإلعالمية كافة من النـواحي التكنولوجيـة أن هناك  إننا نرى ً

 أكرث استجابة ملتطلبـات نهوجعلت م, ات الشكل املألوف لإلعالموغريت هذه التطور, والتطبيقية

كـذلك , وأكرث حرية لتناول كافة املواضيع دون خوف من أحد أو تجنب ملقص الرقيب, الجمهور

, ذللت التكنولوجيا الحديثة الصعوبات القدمية الكامنة يف طريق الوصول إىل املعلومة الصحيحة

 عـن التواصـل الـسهل ناهيـك, ومعرفة التطورات واألحداث التـي تجـري يف كافـة أنحـاء العـامل

 .وأهله وأساتذته يف أية بقعة من األرض ومعارفه الذي يربط بني الفرد وأصدقائه, واليسري
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وقـد أطلقـت , إمكانيـة امتالكـه إلعالمـه الخـاص, بهذا تحقـق ألي فـرد ويف أي مجتمـع

عالم ًفمنها من تـصفه بـاإلعالم البـديل عوضـا أو مقارنـة بـاإل, العديد من التسميات لهذا اإلعالم

ًوأخرى تراه إعالما رقميا مبتعدا عن الصفة التامثلية لإلعالم, القديم ً ًوأنه أصبح إعالمـا أفقيـا أو , ً ً

وبهذا صار مبقدور أي فرد امتالك صحافته الخاصـة يف هـذا . ًشبكيا وال وجود لإلعالم الرأيس فيه

ًعبـريا عـن هـذه الحريـة  ت)صحافة املـواطن(فجاءت تسمية , العامل الواسع من اإلعالم واالتصال

 .الوليدة

" Convergence Culture: Where Old and New Media Collide"ويف كتابـه ( 

عىل كيفيـة تـصادم وسـائل اإلعـالم الجديـدة مـع ." Jenkins Henry" يسلط املزيد من الضوء 

 ).Jenkins 27( .)ًويتساءل عن أيهام األفضل حقا لعاملنا؟, وسائل اإلعالم القدمية

يـشارك فيهـا مجتمـع متفاعـل بأكملـه , د أصبح اإلعالم الجديد مؤسسة كبرية وواسعةلق

بل فتحت كل األبواب واألفاق لكل من يريد أن , غري مخترص عىل كتاب وقراء وصحفيني بعينهم

عـرب , رهم الحياتية األخـرىيتبادل مع اآلخرين همومهم وأفراحهم واحتياجاتهم ومشاكلهم وأمو

ومـن املـؤرشات الدالـة ملـستقبل اإلعـالم هـو مـا يطلـق عليـه .  ومـشوقجتامعي حـيتواصل إ

  .)املستقبل التفاعيل الشبيك(

إىل , تشري الدراسات اإلسترشاقية حـول مـستقبلنا التكنولـوجي): "ميشال إنوال(كام يقول 

فستعيش املجتمعات رهانـات . أن القرن الحايل سيكون قرن تعميم التفاعلية وأنظمة االتصاالت

وتلقـي , فاألفراد سيتمكنون من التواصـل مـع غـريهم. ى تتمحور حول التحكم يف املعلوماتكرب

هـو الـذي , هذا املفهوم العاملي واملفرد يف الوصـول إىل املعلومـات. وإرسال كل أنواع املعلومات

 .إىل تصور تكنولوجيـات االتـصاالت املـستقبلية, يف جميع أنحاء العامل, نياملؤلفيدفع املهندسني و

, فالقفزات العمالقة التي يعرفها عـامل الهواتـف النقالـة. لقد بدأ العامل هذه التغريات املستقبلية

 إنوال ص -2(. ُ"توحي كلها إن املستقبل سيكون ثوريا, إضافة إىل تلك التي يعرفها عامل الكمبيوتر

87.( 
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وأصـبح , ليـدياإلعالم الجديـد كـرس القيـود الـسابقة لإلعـالم التق: " إىل القول إننخلص

ًإعالما تعدديا بال حدود وال قيود ًفتعدد الوسائط يف هذا اإلعالم أهلته ألن يؤدي أدوارا متميـزة , ً

ودخل هذا اإلعالم الجديد عىل خط الرتبيـة , عجز اإلعالم التقليدي عن القيام بها, ًومتقدمة جدا

إضافة إىل , واملعاهد والجامعاتًوأصبح مالزما لكل الربامج الدراسية يف جميع املدارس , والتعليم

فقد سـاهم بـشكل منقطـع النظـري يف , ما يلعبه اإلعالم اإللكرتوين من دور فاعل يف هذا املضامر

وأتـاح لـه التـزود بـالعلم واملعرفـة والثقافـة مبختلـف , ربط أي إنسان مع املؤسسات التعليمية

 والسيايس وعـىل كافـة األصـعدة وساهم برفع الوعي اإلجتامعي الثقايف, أشكالها وأسس تعليمها

 ".لعموم بني البرش

 ):The Social Network(املواقع اإلجتامعية : ًثانيا

هــي البدايــة ,  تعتــرب أعــوام التــسعينات األوىل مــن القــرن املــايض:املواقــع اإلجتامعيــة

, أو التي تسمى شبكات التواصل اإلجتامعـي عـىل اإلنرتنـت, الحقيقية لظهور املواقع اإلجتامعية

ًموقعا اجتامعيا للتواصل مع أصدقائه وزمالئه يف الدراسـة يف بدايـة ) راندي كونرادز(حني صمم  ً

وبهـذا الحـدث سـجل أول موقـع تواصـل , )Classmates.com(وأطلق عليه أسم , )1995(عام 

 .ما هي املواقع اإلجتامعية؟: ومن هنا يأيت السؤال. إلكرتوين افرتايض بني سائر الناس

وإنهـا , إنها مواقع إلكرتونية إجتامعية عىل اإلنرتنت" "ولية ميكن للباحث القولوبإجابة أ

التي تتيح لألفراد أو الجامعات التواصـل فـيام بيـنهم , الركيزة األساسية لإلعالم الجديد أو البديل

 ".عندما عز التواصل يف الواقع الحقيقي, عرب هذا الفضاء االفرتايض

عن قصة ظهور اإلعالم الجديد " New Media"  كتابه يف" Paul. Levinson"ويتحدث (

ًوماذا يعني لنا كأناس عاديني أن يكون هناك إعالما جديدا ً .()Levinson 30.( 

لقد أتاحت املواقـع اإلجتامعيـة ملتـصفحيها إمكانيـة مـشاركة امللفـات والـصور 

رتونيـة وكذلك مكنـت مـستخدميها مـن إنـشاء املـدونات اإللك, وتبادل مقاطع الفيديو

 وتــصدرت الــشبكات اإلجتامعيــة هــذه , وإجــراء املحادثــات الفوريــة وإرســال الرســائل
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ونتيجـة . الفيس بوك وتويرت وموقع مقاطع الفيـديو اليوتيـوب:  مواقع هامة ورئيسية هيةثالث

فقد أقبل عليها ما يزيـد عـن ثلثـي مـستخدمي شـبكة , لتنامي وتطور هذه املواقع اإلجتامعية

واألحـداث الـسياسية , لعبت الكوارث الطبيعيـة كالفيـضانات والـزالزل والتـسوناميو, اإلنرتنت

ممـن يرتـادون شـبكات التواصـل ,  مـنهمالـشبانًوحركة الجامهري الشعبية الواسعة وخـصوصا 

ًدورا هاما يف شعبية هذه الشبكات, اإلجتامعي وأصبحت الوسيلة األساسية لتبـادل املعلومـات , ً

 .متابعة مسار وتطورات األحداثواألخبار الفورية يف 

: عـن العـرب واإلعـالم الجديـد) محمد نـارص أحمـد(وحول أهمية اإلعالم الجديد يقول 

ًواحدا من أهم املصطلحات التي تثار يف العديد من املنتـديات ) اإلعالم الجديد(أصبح مصطلح "

مؤســس الـــ ) جمــارك زوكــربري(واملــؤمترات فهــو الــصناعة التــي حققــت املليــارات الــرسيعة لـــ 

)facebook ( كام أنه و بأدواته املميزة أستطاع أن يفجر قضايا عديدة عىل مستوى العامل وينقل

املشاهد من املتابعة إىل املشاركة الفاعلة يف كافة مراحل إعداد مادة الخـرب وحتـى ظهـوره عـىل 

 قبـل نـشطاء  مـن)twitter(شاشتنا وال يوجد مثال أقوى عىل ذلك من االسـتخدام الـسيايس لــ 

 ). موقع إلكرتوين82(. "سياسيني سواء من مرص أو إيران

تصدرت أحداث الزلـزال املـروع يف هـايتي والتـسونامي , فعىل صعيد الكوارث الطبيعية

أمـا مـا يتعلـق باألحـداث , اهتاممـات متـصفحي هـذه املواقـع, الذي أصاب إندونيسيا واليابان

وبعـض بلـدان الـرشق , ة يف تـونس ومـرص وليبيـاالسياسية التي اجتاحت شامل أفريقيـا وخاصـ

ًفقد كان للمواقع اإلجتامعيـة دورا , األوسط ومنها اليمن وسوريا والبحرين والعراق وقبلها إيران

ًتحريضيا كبريا وتحديـد طـرق ووسـائل التعامـل مـع , ًومجاالً واسعا لتبادل األخبار واملعلومـات, ً

سياسية وفـضح أسـاليبها القمعيـة ووسـائلها لحجـب ومناورات األنظمة الـ, املستجدات اليومية

 .الحقيقة عام يجري يف بلدانها

مقارنــة " Mining the Social Web"يف كتابــه " Matthew A. Russell: "يقــول( 

فكيـف ينبغـي لنـا قـراءة وتفـسري , بتحليل البيانات من الفيس بوك ووسائل اإلعالم اإلجتامعيـة

 ).Russell 35( .)ئل اإلعالم األخرىالبيانات التي نحصل عليها من وسا
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فقد أصبحت منطقة الرشق األوسط تعتمد بـشكل , يف ضوء تطورات األحداث السياسية

وبهـذا , بـشكل يتفـوق عـىل التواصـل الشخـيص, أسايس يف التواصل عىل الـشبكات اإلجتامعيـة

ط وشامل أفريقيـا يف الرشق األوس) يونيفرسال ما كان(الصدد يقول املدير العام اإلقليمي لرشكة 

ويـؤثر بـشكل , يواصل اإلعالم اإلجتامعي تغيـري طريقـة تواصـلنا مـع اآلخـرين): "بول قطريب(

ًوكخرباء اتـصاالت التـسويق مـن املهـم جـدا أن . أسايس عىل أفكارنا ومشاعرنا ومواقفنا وسلوكنا

ها عليهم، بغية نقوم بدراسة وفهم كيفية استخدام املستهلكني لشبكات اإلعالم اإلجتامعي وتأثري

مساعدة الرشكات لتعزيز حصة منتجاتها يف األسواق وزيـادة املبيعـات وتنميـة الـوالء لعالماتهـا 

 ). موقع إلكرتوين83(. "التجارية وتعزيز سمعتها

تقدم شبكات التواصل اإلجتامعي خدمات عديدة ملستخدميها ممـن لـديهم اهتاممـات 

) موسـوعة ويكيبيـديا الحـرة(وتـوجز , و أصدقاء جددمتشابه سواء أكانوا زمالء دراسة أو عمل أ

ًجتامعية املوجـودة حاليـا هـي عبـارة عـن معظم الشبكات اإل": هذه الخدمات بالتعريف التايل

تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمني مثل املحادثة الفورية والرسائل الخاصة , مواقع ويب

 . تلفات وغريها من الخدماوالربيد اإللكرتوين والفيديو والتدوين ومشاركة امل

ًجتامعيـة قـد أحـدثت تغـريا كبـريا يف كيفيـة االتـصال ومن الواضح أن تلك الـشبكات اإل ً

جتامعيـة تجمـع وتلـك الـشبكات اإل. بـادل املعلومـاتواملشاركة بني األشـخاص واملجتمعـات وت

, األغـراضجتامعيـة حـسب قت الحايل وتنقسم تلـك الـشبكات اإلاملاليني من املستخدمني يف الو

فهنــاك شــبكات تجمــع أصــدقاء الدراســة وأخــرى تجمــع أصــدقاء العمــل باإلضــافة لــشبكات 

فيس بـوك ومـاي سـبيس ( ً:جتامعية املوجودة حالياات املصغرة، ومن أشهر الشبكات اإلالتدوين

 ). موقع إلكرتوين84(. ")وتويرت واليف بوون وهاي فايف وأوركت والشبكة العربية عربيز

واسـتمر , ًظهرت تباعـا يف منتـصف التـسعينات مـن القـرن املـايضهذه املواقع 

  مـنلكنهـا مل يكتـب لهـا النجـاح بـالرغم, ظهورها حتى أوائل القرن الواحد والعرشين

حتى ظهرت مواقع جديـدة سـجلت نجاحـات , التشابه الكبري يف الخدمات التي تقدمها

 ًن تـستقطب أعـدادا التي اسـتطاعت أ, )ماس سبيس وتويرت وفيس بوك: (ملموسة مثل
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الفيس بوك وتويرت ( ً:وتعاظم دورها يف السنوات األخرية وخصوصا, كبرية من متصفحي اإلنرتنت

 .)واليوتيوب

مل يرتد متصفحي اإلنرتنت هذه املواقع اإلجتامعيـة لغـرض التـسلية وإنـشاء الـصداقات 

وهي , لتواصل اإلجتامعيوإمنا هناك دوافع رئيسية وراء هذا اإلقبال الواسع عىل شبكات ا, فقط

إن هـذه , )ماثيور فريـزر وسـوميرتا دوتـا: (بهذا التصنيف يرى كل من, دوافع مهنية واجتامعية

 : الدوافع عبارة عن حوافز تقسم مستخدمي هذه الشبكات إىل فئتني واسعتني وهي

 إن لينكـد:  الذين يـشرتكون مبواقـع مثـل املهنيون:افز املهنية والحوافز االجتامعيةالحو"

)LinkedIn( , ًيفعلون ذلـك بالدرجـة األوىل بنـاءا عـىل حـسابات عقليـة مرتبطـة باهتاممـاتهم

عىل موقـع ) األصدقاء(من جانب آخر، معظم املراهقني الذي يجمعون . الخاصة بحياتهم املهنية

جتامعـي  الحافز الرئيس وراء تفاعلهم اإل,سعون لتحسني آفاق حياتهم املهنيةال ي, )ماي سبيس(

جتامعية تقوم عىل القيم واملعتقـدات واألحاسـيس غريزي غري عقالين لعقد روابط إو إحساس ه

ًيف بعض البلدان التـي تـضع فيهـا الحكومـات قيـودا عـىل حريـة التعبـري . املشرتكة وما إىل ذلك

، يزدهـر فيهـا الحـوار )افرتاضـية(فـيس بـوك مجتمعـات مدنيـة : السيايس، أصبحت مواقع مثل

جتامعية عىل اإلنرتنـت  ميكن استخدام الشبكات اإلباختصار. جتامعية أفقيةات إ شبكوالجدل يف

 ). موقع الكرتوين85( . "جتامعي بعدة أشكال رأس املال اإللبناء

,  يف أنحـاء املعمـورةةلو نظر املرء بصورة أوسع إىل مرتادي املواقـع اإلجتامعيـ: " أنهإننا نرى

مام يرجح لـديهم الـسبب اإلجتامعـي عـىل , دقات جديدفريى أن غالبيتهم يبحثون عن عالقات وص

وال ميكـن اسـتثناء , الذين بدءوا حياتهم العامة مع بداية اهتامماتهم باإلنرتنت, الشباناملهني لهؤالء 

 املراهقون نسبة الثلـث مـن الشبانالذي يكون فيه , منطقة الرشق األوسط من هذا العامل االفرتايض

 ".رة رشائية كبرية إضافة إىل اهتامماتهم السياسيةولديهم قد, ًالسكان تقريبا

ــص ــولنخل ــشبكة : " إىل الق ــستخدمي ال ــن م ــد م ــا إىل أن العدي ــارة هن ــن اإلش ــد م الب

ــة ــب, العنكبوتي ــصطلح الوي ــت وم ــصطلح اإلنرتن ــني م ــز ب ــستطيعون التميي ــت, ال ي  : فاإلنرتن

 ملتنوعــة ومواقــع املواقــع اإللكرتونيــة ا: منظومــة واســعة تحتــوي عــىل خــدمات عديــدة منهــا
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إضـافة إىل خـدمات الربيـد اإللكـرتوين والبحـث , التواصل اإلجتامعي ومواقـع املحادثـة والحـوار

فهـو مـرشوع يفـوق : أمـا الويـب. التي تتمثل جميعها يف الـشبكة العنكبوتيـة العامليـة, وغريها

 وهـو مـا ,بقدراته وإمكاناته ورسعة نقله للمعلومات بعرشات املـرات أو أكـرث مـن ذلـك رسعـة

 ".ليكون أكرب شبكة معلومات يف اإلنرتنت, وهو مرشوع أكادميي واعد, )2.00(يعرف بالويب 

 : االجتامعيةخدمات الشبكات 

فهـي تتـيح , تقدم الشبكات اإلجتامعية أو صفحات الويب خـدمات عديـدة ملتـصفحيها

شـبكات التواصـل وبظهـور , لهم حرية االختيار ملن يريـدون يف املـشاركة معهـم يف اهتاممـاتهم

توسـعت الخـدمات املرجـوة مـن هـذه الـشبكات ومنحـت , اإلجتامعي مثل الفيس بوك وغـريه

. متصفحيها إمكانيات واسعة يف تبادل املعلومات يف مجاالت التعليم والثقافة والرياضـة وغريهـا

 .وهذه الشبكات هي عبارة عن مواقع إلكرتونية إجتامعية

ألخرية بشكل كبري وأصبحت أكـرب وأضـخم مواقـع يف وهي مواقع انترشت يف السنوات ا"

هي مواقع تقدم خدمة التواصل بني . فضاء الويب والزالت مستمرة يف االنتشار األفقي املتسارع

األعضاء املنتسبني لها، حيث ميكن ألحد املستخدمني االرتباط بأحد األصدقاء عـرب املوقـع ليـصل 

ِكام أنها متَكن املستخدم من الـتحكم . صديقهجديد ما يكتب ويضيف ذلك الصديق إىل صفحة 

. باملحتوى الذي يظهر يف صفحته، فال يظهر إال ما يضيفه األصدقاء مـن كتابـات وصـور ومقـاطع

 ). موقع إلكرتوين64(". تويرتفيس بوك و: شهر تلك املواقع فهام أما أ

م الـزوار لهـذه املواقـع تـربطه: " يـرى أناملؤلفومن خالل هذه الخدمات فإن 

ــالتعليم ــق ب ــا يتعل ــا م ــشرتكة ومنه ــات م ــة واهتامم ــات معين ــوفر يف , عالق ــث يت  حي

ًكام كبريا مـن املعلومـات واألبحـاث , هذه املواقع اإلجتامعية ومن خالل املشاركني فيها ً

ــية ــواد الدراس ــايس, وامل ــشكل أس ــة ب ــم الطلب ــي ته ــيم , الت ــك أن التعل ــضاف إىل ذل  ي

ًعرب اإلنرتنت أتخذ طابعا حيويا  ًقياسا بـالتعليم الكالسـييك الـذي يخـيم عليـه , ًوتفاعلياً

 التعلــيم (وقــد أطلــق عــىل هــذا النــوع الجديــد مــن التعلــيم أســم , الجمــود والرتابــة
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وكـذلك العديـد مـن , الـشبانالذي يحظى باهتامم قطاعات واسـعة مـن الطلبـة و, )اإللكرتوين

سياسـية : تعليمها ألسـباب عديـدة منهـاالفئات العمرية األخرى التي مل تتاح لها فرصة مواصلة 

 ".واقتصادية واجتامعية

 Developer's Guide to Social"يف كتابــه " Hawker .Mark. D: "يقــول( 

Programming " إن هذا الكتاب هو مبثابة دليل ألولئـك الـذين يريـدون التواصـل مـن خـالل

للربمجـة " غوغـل, وتـويرت, كالفـيس بـو"وكل ما يحتاجون إليه الستخدام , الشبكات اإلجتامعية

 ).Hawker 25(. )اإلجتامعية

إتاحـة املجـال لألفـراد يف الـدخول إىل : ومن الخدمات التي تقدمها هذه الـشبكات هـي

ومـن ثـم التواصـل مـع اآلخـرين الـذين تـربطهم بهـم , املواقع اإلجتامعية والتعريف بأنفـسهم

هـي : القـسم األول: ني رئيـسني هـاموتنقـسم املواقـع اإلجتامعيـة إىل قـسم. اهتاممات مشرتكة

وتعتـرب , جتامعيـة محـددةن الناس تـربطهم إطـارات مهنيـة أو إمواقع تضم أفراد أو مجاميع م

عـدا مـن هـم أعـضاء يف هـذه , هذه املواقع مغلقة وال يسمح بالدخول إليها مـن عامـة النـاس

.  املنتـسبني إليهـاوهي من تقـوم بـدعوات, املواقع التي تتحكم فيها رشكات أو مؤسسات معينة

هي مواقع التواصل اإلجتامعي املفتوحة للجميـع ويحـق ملـن لديـه حـساب عـىل : القسم الثاين

االنضامم إليها واختيار أصـدقائه والتـشبيك معهـم وتبـادل امللفـات والـصور ومقـاطع , اإلنرتنت

 .ومن هذه املواقع شبكة الفيس بوك, الفيديو وغريها

الضوء عـىل أهميـة فهـم وسـائل " Grusin Richard. & Bolter .Jay David"يسلط ( 

 ).Remediation: Understanding New Media"). (Bolter 21"اإلعالم الجديدة يف كتابهام 

 :ميزات الشبكات اإلجتامعية

ـــة حـــول  ـــاق امللفـــات والكتاب ـــة ملـــستخدميها بإرف ـــشبكات اإلمكاني ـــيح هـــذه ال  تت

ــة ــددة ومعين ــيع مح ــشرتكني اآل, مواض ــم امل ــصالحهم ته ــدم م ــصفحة وتخ ــس ال ــرين يف نف  خ

ــق عــىل املواضــيع املطروحــة , املــشرتكة ــة التعلي ــوفر إمكاني ــة تت  ففــي كــل املواقــع اإلجتامعي
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وهذا ما يدفع زائري تلك الشبكات للمشاركة بعد التعريـف بأنفـسهم وكتابـة يشء عـنهم , فيها

 .كاملهنة واالختصاص واالهتامم

منتـديات إعالميـة أو ثقافيـة أو : جاالت محددة مثلجتامعية متخصصة مبهناك مواقع إ

جتامعيـة خاصـة بالتجـارة كـام توجـد مواقـع إ, محددة من الناستربوية وغريها تهم مجموعة 

يـضاف إىل ذلـك , ًوهي أيضا تهم رشيحة معينة من الناس يرتادونها ويتفاعلون معهـا, والتسوق

,  مرتاديهـا مـن خـالل الهواتـف النقالـةالتي يتواصل فيهـا, نوع جديد من الشبكات اإلجتامعية

 .وتكوين صداقات وإجراء محادثات ونقاشات وتبادل املعلومات عرب شاشات الهواتف النقالة

العديـد مـن " The Cult of the Amateur"يف كتابـه ." Keen Andrew: "يطـرح( 

لعامل عىل النمـو هل وسائل اإلعالم اإلجتامعية الجديدة هي طريقة ناجعة تساعد ا: األسئلة منها

ًوهل حقا وسـائل اإلعـالم اإلجتامعيـة , أو أنها وسيلة لتدمري اقتصادنا وثقافتنا وقيمنا؟, والتقدم؟

 ).Keen 28 (.)دمرتنا؟

والتــي وصــلت إىل حــد اإلدمــان كــام يراهــا الــدكتور رشيــف درويــش اللبــان يف كتابــه 

فــإن اإلفــراط يف : "بــالقول, )عيــةاملخــاطر والتحــديات والتــأثريات اإلجتام: تكنولوجيــا االتــصال(

ًبـل صـار رضبـا مـن , استخدام التليفون املحمول مل يعد شكالً من أشـكال الوجاهـة اإلجتامعيـة

حيث ذهبت دراسة بريطانية حديثة إىل أن مستخدمي التليفون املحمـول مـن , رضوب اإلدمان

 السـتخدامه دون وعـي بحيث يجدون أنفسهم مـدفوعني, الرجال والنساء يصابون بنوع من اإلدمان

 إن املوجات الكهرومغناطيسية التي يولدها التليفـون – كام تقول الدراسة –والسبب يف ذلك . منهم

يـشبه مخـدر املـورفني ) األنـدومورفينات(تـسبب إفـراز نـوع مـن , والتي تترسب إىل املخ, املحمول

  ).41 اللبان ص -12(. "بحيث يسعى الشخص إىل النشوة عىل طريقه دون وعي, ويسبب اإلدمان

املواقــع اإلجتامعيــة تــساعد متــصفحيها عــىل إنــشاء صــداقات : " إىل أننخلــص

ــدة ــات يف مجــاالت عدي ــدة وتكــوين عالق ــار واملعلومــات وتطــور , جدي ــادل األخب  بتب

ــة ــسياسية واالجتامعي ــة وال ــورة . األحــداث الطبيعي ــاج للث ــي نت ــع ه ــذه املواق وإن ه

ًوال ميكـن أن تقـود جامعـة أو أفـرادا , مـستخدميهاًوضعت أساسا لخدمة , التكنولوجية

  ًتـؤثر ســلبا عـىل الواقــع اإلجتامعـي لهــؤالء, دون رغبـتهم أو إرادتهــم إىل عـوامل أخــرى
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فإمـا أن يكـون , فهي كأي أداة صالحة لالستخدام يقرر مستخدمها الفعل الـذي سـتؤديه, الناس

وهـذا مـا , ًئا يـرض بالفاعـل ومبـن حولـهأو فعالً سـي, ًفعالً حسنا يستفيد منه الفاعل ومن حوله

ورس انتــشارها يكمــن يف حيويــة وفاعليــة , ينطبــق بالفعــل عــىل شــبكات التواصــل اإلجتامعــي

 ".مستخدميها والهدف من استخدامها

عـدة أسـئلة " Face book and Philosophy"يف كتابـه " Wittkower E. .D: "يطرح( 

هل الفيس بـوك جـزء مـن حياتنـا , فيس بوك علينا؟كيف أثر ال, ماذا يدور يف عقلك؟: من بينها

 ).Wittkower 38(. )أم نحن جزء من الفيس بوك؟, اليومية؟

وبالتأكيد أن من , فهناك الكثري من الشبكات املتخصصة يف مجاالت معينة ولها مشرتكيها

يف ن فمـن يـشاركو, هم من يعطونها صفة املواقع الحـسنة أو الـسيئة, يشاركون يف هذه املواقع

ًجتامعية ثقافية سيزدادون وعيا وعلام ومعرفـةمواقع علمية معرفية سياسية إ وبـنفس الوقـت , ً

ويـرى املتـابع مـن , سيسهمون بإثراء تلك املواقع مبا ميتلكونه من معرفة يستفيد منهـا اآلخـرون

وهنـاك مواقـع أخـرى لهـا . هذه املواقع الكثري وهي مزدهرة يف شبكة اإلنرتنت لفعلهـا الحـسن

املواقـع الجنـسية واملواقـع : رتاديها ممن يرتضون ألنفسهم الدخول فيها والتفاعـل معهـا مثـلم

لـزرع , وتلك املواقع التي تدعو إىل تفكيك النسيج اإلجتامعـي, التي تحث عىل العنف والجرمية

 .وهي بالفعل مواقع سيئة, الطائفية املقيتة والرتويج لإلرهاب

 Social Network Analysis: History, Theory and" تقـــدم يف كتابهـــا ( 

Methodology " الكاتبة"Christina. Prell "وكـل , تحليالً شامالً عن وسائل اإلعالم اإلجتامعية

أال وهي وسائل اإلعـالم اإلجتامعيـة , ما نحتاج إىل معرفته عن هذه األشياء املوجود يف كل مكان

 ).Prell 33(. )الجديدة

ني الذين ينظـرون إىل هـذه الـشبكات اإلجتامعيـة بتـوجس املؤلفوهناك بعض الكتاب و

األسـتاذة يف ) شـريي تركـل(كام تقول عاملة االجـتامع ) آدمية البرش(ويعتربونها تقلل من , وحذر

ًالسلوك الذي أصبح منطيا قد ال يزال يعرب عن املـشاكل : "للتكنولوجيا إن) ماساتشوستس(معهد 

 ). موقع إلكرتوين86(. "ها مرضيةالتي جعلتنا يف السابق نراها عىل أن
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بـان النـاس ينعزلـون عـن الواقـع ) شـريي تركـل(تـرى , ويف تفسريها ملا سبق مـن قولهـا

لـيس لـه صـلة بحيـاتهم الحقيقيـة مـام يقلـل مـن آدميـتهم , ويتيهون يف واقع افرتايض, املعاش

 86(. " من قيمتناإننا ابتكرنا تقنيات ملهمة ومعززة ومع ذلك فقد سمحنا لها بأن تحط: "وتقول

 ).موقع إلكرتوين

وتلك التي من نقاد  -تحذيرات تركل : "إىل أن) دييل تلغراف(وتشري الصحيفة الربيطانية 

 جاءت عقب وفاة سـيمون بـاك، امـرأة مـن برايتـون يف أسـرتاليا كانـت قـد -إلكرتونيني آخرين 

 ).رتوين موقع إلك86(. "أرسلت مذكرة انتحار عىل صفحة فيس بوك الخاصة بها

     ).Social Networking:  (شبكات التواصل: ًثالثا

ًشهد العامل يف السنوات األخرية نوعا من التواصل اإلجتامعي بني البرش يف فضاء إلكـرتوين 

وسمي هذا النوع مـن , قرب املسافات بني الشعوب وألغى الحدود وزاوج بني الثقافات, افرتايض

وتعددت هذه الـشبكات واسـتأثرت بجمهـور , )ل اإلجتامعيشبكات التواص(التواصل بني الناس 

ًولعبت األحداث السياسية والطبيعية يف العامل دورا بـارزا يف التعريـف بهـذه , واسع من املتلقني ً

ًوباملقابل كان الفضل أيضا لهذه الشبكات يف إيصال األخبار الرسيعة والرسائل النصية , الشبكات

: األمر الذي ساعد يف شهرة وانتشار هـذه الـشبكات وأهمهـا, ثومقاطع الفيديو عن تلك األحدا

 ): واليوتيوب, تويرت, الفيس بوك(

 :    الفيس بوك-1

 هـو شـبكة اجتامعيـة اسـتأثرت بقبـول وتجـاوب كبـري مـن النـاس :الفيس بوك

وهـي ال تتعـدى حـدود مدونـة شخـصية يف ,  يف جميع أنحاء العاملالشبانًخصوصا من 

, يف الواليات املتحدة األمريكية) هارفارد(يف جامعة , )2004(باط عام بداية نشأتها يف ش

 الفـيس (وكانـت مدونتـه , )مـارك زوكـربريج(من قبل طالب متعرث يف الدراسـة يـدعى 

الطالـب , )زوكـربريج(محـصورة يف بـدايتها يف نطـاق الجامعـة وبحـدود أصـدقاء ) بوك

وصــديقني لــه إن هــذه املدونــة ومل يخطــر ببالــه هــو , املهــووس يف برمجــة الكمبيــوتر

 فتخطـت شـهرتها حـدود الجامعـة , ًستجتاح العامل االفرتايض بفـرتة زمنيـة قـصرية جـدا
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وظلت مقترصة عىل أعداد مـن الـزوار , وانترشت يف مدارس الواليات املتحدة األمريكية املختلفة

لقـد أضـحى كـل : ")مارك زوكـربريج(والتي قال عنها مؤسسها . ولو أنها كانت يف زيادة مستمرة

 أظـن أنـه مـن الـسخف أن ,الـذي تفكـر الجامعـة يف إنـشائه, منا يتكلم عن الفيس بوك العـام

وجدت أن بإمكاين تنفيذه أفـضل مـنهم . يستغرق األمر من الجامعة سنتني من أجل تنفيذ ذلك

 ).132 مزري تش ص -15(. "ويف أسبوع واحد

قع اإلجتامعية األخرى التـي سـبقتها مثـل موقـع ً مل تحقق متيزا عىل املواإال أن هذه املدونة

حيث حقق القامئون عىل املوقـع إمكانيـات جديـدة  لهـذه , )2007(حتى عام , غريهو) ماي سبيس(

بحيـث ,  إتاحة فرصة للمطورين مام زادت هذه الخاصية من شهرة موقع الفيس بوك,الشبكة ومنها

وتجاوز عدد املسجلني يف هذه الشبكة , دول العاملتجاوز حدود الواليات املتحدة األمريكية إىل كافة 

يزورنهـا باسـتمرار ويتبـادلون فـيام بيـنهم امللفـات , النصف مليار شخص) 2010(يف األول من متوز 

ويعلقون عىل ما ينـرش يف صـفحاتهم مـن آراء وأفكـار ومواضـيع متنوعـة , والصور ومقاطع الفيديو

  .ًغالبا ما تكون يف املحادثات والدردشاتيضاف إىل ذلك املشاركة الفعالة و, وجديدة

عــن هــذه " The Facebook Effect"يف كتابــه " Kirkpatrick .David: "يتحــدث( 

ويلقـي الـضوء عـىل كيفيـة تـأثري , الشبكة التي ربطت بني أجزاء العامل املرتامية وغـريت معاملـه

 ).Kirkpatrick 29(. ً)الفيس بوك عىل كل العامل وعىل الناس جميعا

غوغل (ًوتحتل شبكة الفيس بوك حاليا من حيث الشهرة واإلقبال املركز الثالث بعد موقعي 

وأصـبح مؤسـس الفـيس , مليـون شـخص) 800(وبلغ عدد املشرتكني فيها أكرث من , )ومايكروسوفت

وتقدر قيمة الفـيس بـوك أكـرث , وهو يف السادسة والعرشين من عمره, بوك أصغر ملياردير يف العامل

ً ارتباطـا بأحـداث العـامل –وهناك تقدير تشري إىل أن قيمته ارتفعت , مليار دوالر) ة عرشخمس(من 

 .  مليار دوالر أمرييك) خمسة وستني( إىل –اآلن ) الربيع العريب(ًاألخرية وخصوصا ثورات 

فقد قامت أحدى , )الفيس بوك(ونتيجة للشهرة والدور واملكانة التي احتلها 

 The Socialالشبكة اإلجتامعية (بإنتاج فيلم يحمل أسم , يئرشكات اإلنتاج السينام

Network( ,ويتحدث عـن الـرصاع الـذي دار بـني مؤسـس , يروي قصة الفيس بوك

 ًالــذين أســسوا يف نفــس الجامعــة موقعــا للتواصــل , الفــيس بــوك وزمالئــه الــثالث
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 شفهية كانت بينهم يف برسقة أفكارهم ونقض اتفاقات) زوكربريج(ووجهوا االتهام لـ , اإلجتامعي

غري أن الكثري من اآلراء ترى أن هذا اإلدعاء ما هو إال محاولة للحـصول . املراحل األوىل للتأسيس

لـن يكتـب لـه , وال يتعـدى كونـه ابتـزاز رصيـح, عىل حصة معينة من ثروة الفيس بوك الطائلة

 .النجاح يف املحاكم األمريكية

أو حـسب , )مليارديرات بالـصدفة(ايته الشهرية يف رو, )بن مزري تش(ويؤكد هذا الرأي 

مل تبطـئ الخطـوات : "بـالقول) ثورة وثروة: قصة فيس بوك: (عنوان الكتاب الذي وضعه املرتجم

وثـار حولهـا الجـدل الـذي تنـاول مـسائل ملكيـة , ًالخاطئة التي حظيت مؤخرا بـاهتامم عـاملي

كلها مل تبطـئ ,  ألغراض إعالنيةةيمحتوى مستخدمي املوقع وإساءة استخدام املعلومات الشخص

ويبدو أن فيس بوك سوف يستمر يف تحـسني حيـاة عـدد ال متنـاهي , الثورة اإلجتامعية بإطالقه

الذي بدأه من عنرب نوم صـغري ) مارك زوكربريج(لقد منى إنتاج .. من البرش لسنوات كثرية قادمة

ًيف هارفارد ليصبح واحدا من أكرث الرشكات تأثريا يف اإلن وبالرغم من أنه مـن غـري املعـروف . رتنتً

فهـو بالتأكيـد واحـد مـن أثـرى أثريـاء أبنـاء جيلـه يف هـذا , اليوم) مارك زوكربريج(مقدار ثورة 

 . "وقد تم وصفه كأصغر ملياردير عصامي عىل مر التاريخ, الكوكب

قـصة الرحلـة " The Accidental Billionaires" يف كتابـه "Mezrich Ben: "يوصـف(

ًمـرورا مبـا مـا تحتويـه فـصولها مـن قـصص للجـنس , تبدأ من فكرة ألحدى كربى الرشكاتالتي 

 ).Mezrich 32( ).وتنتهي بأفكار عبقرية وكثري من املال, والخيانة

لكنـه , مل يفضل فكرة إنتاج فيلم سيناميئ عنـه إال بعـد وفاتـه) زوكربريج(بالرغم من أن 

) ديفيـد فيـرش(وقد واجهت مخـرج الفـيلم .  بهاتجاوز اعرتاضه الشخيص واستساغ الفكرة وقبل

) هارفارد(ويف مقدمة هذه الصعوبات أن جامعة , صعوبات عديدة يف تنفيذ وإكامل هذا الفيلم

يف تأليف سـيناريو ) آرون سوركني(لقد استند الكاتب . رفضت التصوير يف أروقة الحرم الجامعي

جيـىس إيـزينربج (ولـة الفـيلم كـل مـن وقـد جـسد بط, )مليونريات بالصدفة(الفيلم عىل كتاب 

إال أن الفـيلم اسـتند عـىل بعـض , وبالرغم مـن خيـال الكاتـب ورؤيـة املخـرج, )وجوستني تيمربالك

 وعبقري حيث يعرف عنه بأنه انطوايئ, )زوكربريج(الحقائق التي تالزم شخصية مؤسس الفيس بوك 
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ب يف حياتـه العامـة بفقـدان أقـرب األمر الذي تسب, مهووس يف التفاعل اإلجتامعي عرب اإلنرتنت

 .األصدقاء

يحيك قـصة حيـاة مـارك زوكـربريج مؤسـس املوقـع ) The Social Network(فيلم "إن 

الــذي يهــوي , ، وتــدور أحداثــه حــول مــارك الــشاب املنطــوي)فــيس بــوك(جتامعــي الــشهري اإل

الجامعـة، التكنولوجيا مبختلـف أنواعهـا، واسـتطاع أن يـصمم موقـع للتواصـل مـع أصـدقائه يف 

 مليـون 500ًوتنقلب حياته رأسا عيل عقب بعدما يتحول املوقع لـشبكة عامليـة تـضم أكـرث مـن 

شـخص ويــصبح مــن أثريــاء العــامل، بعــدما كـان يعــيش يف منــزل متواضــع ال ميتلــك فيــه جهــاز 

 The Accidental)  (مليـارديرات بالـصدفة(تليفزيون، والفـيلم مـأخوذ مـن الروايـة الـشهرية 

Billionaires ( للكاتب)موقع إلكرتوين 87(. )"بن مزري تش.(   

جتامعــي يعمــل عــىل تكــوين األصــدقاء هــو موقــع تواصــل إ أن الفــيس بــوك إننــا نــرى

ويساعدهم عىل تبادل املعلومات وامللفات والصور الشخصية ومقاطع الفيديو والتعليـق عليهـا 

وقـد , ين عالقـات يف فـرتة قـصريةويسهل إمكانيـة تكـو, الدردشة الفورية املحادثة أو وإمكانية 

مليـون مـشرتك مـن كافـة ) 800(أكرث من , وصل عدد املشرتكني فيه بعد ست سنوات من عمره

أن , وكام هو معروف يف الكثري من الوسائل اإلعالمية ووسـائل التواصـل اإلجتامعيـة, أنحاء العامل

بالـصور والتعليقـات مـع وهناك من استفاد منـه للتواصـل , هناك من استغله يف الجانب السيئ

 .أصدقائه يف شتى أنحاء العامل

 :  من يرتاد الفيس بوك

إال أن ,  فقـطالـشبانإن االعتقاد السائد بأن الفيس بوك هـو شـبكة إجتامعيـة يرتادهـا 

 أساتذة جامعـات وأدبـاء :حيث أن هذه الشبكة مفتوحة للجميع, واقع الحال يثبت خالف ذلك

ويـرى بهـذا الـصدد األديـب النمـساوي , لـف الفئـات العمريـةوكتاب وفنانني وغريهم من مخت

ويتعـرف عـىل , بان الفيس بوك هي شـبكة ملـن يريـد أن يـشارك, )Menasseروبرت مينا سه (

ًيريـد الفنـان أن يكـون وحيـدا، غـري أن : "والوصول إىل أكرب عدد من القـراء بقولـه, الجديد فيها

 ). موقع إلكرتوين88(. !"الفنان ال يطيق الوحدة
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أن الفيس بوك وسيلة ميكن من خاللها الوصول إىل القراء وتبـادل اآلراء ) مينا سه(ويرى 

ًويعترب الفيس بـوك موقعـا سـاحرا بقولـه, معهم مـن ناحيـة أسـتطيع أن أغلـق الفـيس بـوك : "ً

هـذا . ببساطة، ومن ناحية أخرى أستطيع من خالله الوصول إىل ألف إنسان يف جزء مـن الثانيـة

ًلـست مـشهورا كـشاعر، غـري أين ): "مينـا سـه(إال أن ما يلفت االنتباه قول  ,)133" (!يشء ساحر

جربت قلمي يف الشعر، ونرشت بعض القصائد عـىل الفـيس بـوك، وسـألت األصـدقاء أن يبـدوا 

ًويف الحقيقة لقد تعلمت من ردود الفعل كثريا جدا، كـام اكتـسبت الـشجاعة . رأيهم فيام أكتب ً

 ).  موقع إلكرتوين88(. " يف هذا الجنس األديبعىل مواصلة الكتابة

قد اسـتحوذ عـىل اهـتامم الكثـري , ًالذي ما زال يافعا, هذا الوليد الجديد: إن الفيس بوك

إىل جانـب املجـاميع العديـدة مـن , ني واملفكـريناملـؤلفمن األدباء والفنانني وعمـوم املثقفـني و

العديـد مـن األسـئلة ) مهـاب نـرص(لكاتـب وقـد أثـار حولـه ا,  مبختلف فئاتهم العمريةالشبان

يف جريـدة , )الفـيس بـوك(وطرحها عىل عدد من الكتاب والشعراء ليسجلوا آرائهم بهذا الوليـد 

أن املثقـف يـشعر : "منهـا رأي للـشاعرة الـدكتورة عاليـة شـعيب التـي تـرى) القبس الكويتيـة(

ع املثقفـني والكتـاب واألصـدقاء ًبوحشة وكآبة أحيانا بسبب فقر التواصل يف النطاق العريب وتوز

لـذلك يجعـل . ًأيضا بسبب ضآلة مساحة النقـد إن مل نقـل انعـدامها. يف الدول العربية والغربية

ًالفيس بوك النقد والتواصل والتبادل والتفاعل متاحـا، كـام يتـيح مـساحات رحبـة للعثـور عـىل 

 ). موقع إلكرتوين89(. "أصدقاء فقدوا بسبب الدراسة أو السفر

أنـه يعتـرب مدونـة عمالقـة يـشارك فيهـا الجميـع : "رى الدكتورة شعيب يف الفـيس بـوكوت

يجـب أال يكـون الكاتـب أو املثقـف منعـزالً أو . كمهرجان ملون مـيضء للحيـاة الفكريـة واألدبيـة

ًوحيدا أو مغرتبا يف ذاته أو يف محيطه أو يف مجتمعه، بل يجب أن يحلق يف فضاء التواصـل محاطـا  ً ً

.. تى يبدع أكرث، وحتى يزيد التفاؤل لديه وبذلك ينعكس هذا عىل إبداعه وحياتـه عامـةباملحبة ح

اللغة املتداولة تتأرجح بني الشخيص واألديب والنقدي، لكن الجو العام مرح وتسوده روح الصداقة و

وحب الحياة، فالكل ميد أذرعه للكل، ما عدا بعض األمـور الـسلبية البـسيطة التـي ميكـن التعامـل 

  فـالبعض يعتـرب دخـيالً ال يفقـه أدب الحـوار أو. ها بحـزم وفـق قـوانني وضـوابط الفـيس بـوكمع
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األخوة، والبعض ميزج الشخيص باملهني، وهكذا يتم التعامل مـع هـؤالء بـرصامة وحـزم حتـى ال 

 موقـع 89(. "حـرتام واإليجابيـة وهـذا أمـر مهـمتـأثر الجـو العـام وال تقـل نـسبة اإليتشوه أو ي

   ).إلكرتوين

, ًإال أن هناك إشكالية تلفت نظـر رواد الفـيس بـوك وتقلقهـم أحيانـا وال ميكـن إغفالهـا

, والتعليقات التـي يـدونوها يف هـذه الـصفحة, وهي أن األصدقاء الذين يزورون صفحة املشرتك

تصبح محط نفور وانزعـاج الـبعض مـن رواد الفـيس , ًوالكثري من املواضيع التي يرفقونها أحيانا

 .ًصا وأنها تجري دون موافقة صاحب الصفحة ويف أغلب األحيان دون علمهخصو. بوك

فكــرة الفــيس بــوك تــتلخص يف إمكانيــة التقــاء األصــدقاء القــدامى وكــذلك : " أنونــرى

باإلضافة إىل امليـزات األخـرى , وتبادل املعلومات وآخر األنباء والتطورات معهم, األصدقاء الجدد

 القول أن الفيس بوك يقـدم مجموعـة مـن وباالستطاعة, غريهاكتبادل الصور ومقاطع الفيديو و

وهي خاصـية يتيحهـا الفـيس بـوك : تتمثل بالدرجة األوىل يف الرسائل, الخدمات األساسية لزواره

كذلك بإمكان أي شخص لديه صـفحة شخـصية عـىل , بشكل مبسط وسهل للغاية لكل األصدقاء

ويرغــب بحــضور أو مــشاركة , ه وعائلتــهالفــيس بــوك أن يثبــت املناســبات الهامــة التــي تخــص

الذين يحتلـون صـفحة , ًوتثار كثريا مسألة األصدقاء الجيدين وكذلك السيئني. األصدقاء معه فيها

فبإمكان صاحب الصفحة أن يضيف من يريد ويحذف من ال , املستخدم وهي ال تستحق اإلثارة

 ".وبذلك ال تكون هناك أية مشكلة, يريد من القامئة

يف كتابهام بعنـوان ." James H. Fowler& , Christakis Nicholas A: " لكاتبانيوضح ا( 

, أو مصرينا, الكيفية التي تقوم بها وسائل اإلعالم اإلجتامعية يف تغيري حياتنا" Connected" التواصل 

 ).Christakis 23( .)أصدقائك عىل الفيس بوك, أصدقاء, يف ضوء ما يكتبه أصدقاء

ي يقدمها الفـيس بـوك هـي إمكانيـة تكـوين ألبومـات صـور ومن الخدمات الت

ومـن . ويكون متاح لألصدقاء اآلخرين اإلطالع عليهـا, خاصة باملشرتك وعائلته وأصدقائه

وباإلمكـان , يرغب يف التسلية فتوجد يف شبكة الفيس بوك اآلالف من األلعـاب املـسلية

ــدقاء ــن األص ــاميع م ــمن مج ــردا أو ض ــا منف ــب فيه ــيس ومل تغ. ًاللع ــفحة الف ــل ص  ف
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فكيـف إذا كانـت تعـرض بـشكل شـيق , ألنهـا مهمـة للكثـري مـن النـاس, بوك قضايا اإلعالنـات

يتـضمن , ًوقدمت الفيس بوك دليالً خاصا بهـا. وهذا ما يتيحه الفيس بوك ملستخدميه, ومتطور

 ,ًويقدم الفيس بـوك خـدمات أخـرى أيـضا وهـي.  من التطبيقات ألغراض كثرية ومتنوعةنياملالي

ومواقـع مهنيـة وثقافيـة , مواقع الفيـديو املفـضلة: إمكانية إضافة روابط مهمة للمستخدم مثل

 .رمبا تستهوي املستخدم وتسرتعي انتباهه

قـصة الرحلـة " The Accidental Billionaires" يف كتابـه "Mezrich Ben: "يوصـف( 

لها مـن قـصص للجـنس ًمـرورا مبـا مـا تحتويـه فـصو, التي تبدأ من فكرة ألحدى كربى الرشكات

 ).   Mezrich 32(. )وتنتهي بأفكار عبقرية وكثري من املال, والخيانة

, ًوال ميكن التوقـف عنـدها جميعـا, ًإن خدمات الفيس بوك كثرية جدا:  إىل القولنخلص

فهـي فكـرة جديـدة تفتقـر إليهـا , ولكن ميكن يف نهاية الحديث التوقف عند خدمة املالحظـات

حيث تكون هذه الخاصية مبثابة مفكرة يـسجل , ويكاد ينفرد بها الفيس بوك, الكثري من املواقع

والفيس بوك الذي كان يعني يف بداية . فيها صاحب الصفحة الشخصية أهم مواعيده وارتباطاته

وأكـرب مواقـع التواصـل , أصـبح اليـوم مـن أضـخم املؤسـسات التجاريـة, )الدفرت الورقي(ظهوره 

ًخاصة وأنه أصبح سـالحا فعـاالً للتواصـل , الوقت الحارض االستغناء عنهوال ميكن يف , اإلجتامعية

لـيس يف العـامل العـريب , وفضح األنظمـة الدكتاتوريـة, وبث األفكار الثورية, والتجمع والتحريض

التـي يوجـه , وأصبح الفيس بوك أحد ألد األعداء وأهم املعـامل, وإمنا يف جميع أنحاء العامل, فقط

ومنعه من أداء دوره الكبري , غاة حقدهم وغضبهم عن طريق حجبه يف بلدانهمإليها الحكام الط

  .واملتميز يف فضح أنظمتهم املستبدة والفاسدة

 :من هم مستخدمي الفيس بوك

قبـل البحـث عـن ) الفـيس بـوك(يقود هذا السؤال املهتمني أوالً ملعرفة ماهية هـذه الـشبكة 

ـا الوقـت وهل هي مفيدة أم مرضة؟ صديقة أ, مرتاديها م عدوة؟ رضورية لنا أم مجرد وسيلة نقتـل فيه

, فجأة أقتحم حياتنا الفـيس بـوك: "ونتسىل بها؟ يف هذا السياق يتساءل الدكتور جامل مختار ويرى أنه

رجـع , عـرف نـاس بـبعض, وبدون أية مقدمات أصبح يشء أسايس يف النظـام اليـومي لعـدد كبـري منـا

 مل نـدرك مـدى, ًتسلينا به كثريا وتسىل بنا أكـرث, ًأننا لن نراهم أبداصداقات قدمية وزمالء دراسة تخيلنا 
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أنشأنا , خطورته أو الغرض من إنشائه ولكن سمعنا الكالم ونفذنا جميع التعليامت دون مناقشة

أفـاد العديـد , تبادلنا ملفات وصداقات ومعـارف.  لجروبات أكرثوأنظمتناالعديد من الجروبات 

ًالبعض منا أستغله اسـتغالالً سـيئا جـدا والـبعض .. هم ومصالحهم الخاصةمنا يف أعاملهم وتجارت ً

وحتـى اآلن مل تبـدو للكثـري منـا حقيقـة , تولدت أفراح وأحزان مـن الفـيس بـوك. اآلخر أستغل

ًالفيس بوك؟ هل هو عدو لنا جميعا أم صديق؟ هل أصبحنا أداة لتنفيـذ رغبـات الغـري دون أن 

 ). 3 مختار ص-14(. ؟"نشعر

مـن هـم مرتـادي هـذه , ؟)من هم مستخدمي الفيس بـوك: (العودة إىل السؤال األسايسوب

وقـد تكـون هـذه األسـئلة , وإىل أي صنف من الزوار ينتمون؟, ؟)الفيس بوك(الشبكة املثرية للجدل 

أن يتوقفا أمام منوذج من , )خالد الكوطيط(والكاتب ) إيلينا زنغر(هي التي دفعت بالكاتبة األملانية 

 :وأن يعتربا مجموعة من الزوار تندرج ضمن النامذج التالية, ر الفيس بوك واملشرتكني فيهزوا

ضمن هذا النموذج يرى الكاتبان أن الكثريين ممـن يـسجلون / املتخفي : النموذج األول

فيخفـون صــورتهم وال يقـدمون أيـة معلومــات , أنفـسهم ال يفهمـون مبـدأ التواصــل والتـشابك

هـؤالء ال يفـصحون عـن هـويتهم : "ويقـول الكاتبـان,  الذين يـدعونهمشخصية عنهم لألصدقاء

رمبا يخـاف هـذا . ويكتفون باملالحظة وباإلطالع عىل الصفحات الشخصية للمستخدمني اآلخرين

أو يعيـشون طفـولتهم مـن جديـد حيـث كـانوا . النمط من املستخدمني من أن يفوتهم يشء ما

 يكتفون مبراقبـة زمالئهـم ويكبحـون الرغبـة يف -سة يكتفون بالوقوف يف ركن ما من ساحة املدر

 لكن التجربة أظهرت أن خيار التخفي ليس باألمر السيئ عـىل -اللعب معهم أو حتى مكاملتهم 

 . "اإلطالق، إذا ما أخذت بعض التعليقات غري الالئقة التي يكتبها البعض بعني االعتبار

بهذا يتحدث الكاتبـان عـن , )وقت طويلمل نلتقي منذ (/ رفيق املدرسة : النموذج الثاين

هذه الرسالة يتلقاها املرء مـن أشـخاص فقـدت آثـارهم : "هذا النموذج من األشخاص فيوضحان

ًرسالة تثري فـضوالً كبـريا عـام أصـبحت . ًمنذ وقت طويل، وغالبا ما يكونوا زمالء من أيام املدرسة

 الزميـل القـديم أن يختفـي وال يبقـى عليه أحوال اآلخر، لكن يف كثري من األحيان ما يلبث هـذا

 . "سوى أسمه يف الئحة األصدقاء
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, هـم أصـدقاء غـري مـريحني/ الخطيـب الـسابق أو الخطيبـة الـسابقة : النموذج الثالـث

الـذين يتجسـسون عـىل صـفحات املـشرتكني يف , ويتوقف الكاتبان عند هذه النوع من األصدقاء

كون أنهم يحاولون التأثري , ريحة لصاحب الصفحةوقد يثريون بعض املشاكل غري امل, الفيس بوك

 .وخلق املشاكل يف عالقته مع أصدقائه الجدد, عىل عالقاته الجديدة

الشك أن الكثري من اآلباء واألمهات ال يعرفون عن الفيس بـوك / األبوين : النموذج الرابع

حرصـهم عـىل لكـن , إضـافة إىل أنهـم ال يرغبـون يف خـوض هـذه التجربـة الجديـدة, ما يكفـي

أوالدهم يدفعهم يف الكثري من األحيان إىل التطفل عىل اهتاممات األبناء والبنات بهـذا التواصـل 

الذين يقومون بتشكيل مجاميع مـن , والدخول إىل صفحاتهم وطلب صداقة أبنائهم, اإلجتامعي

: بنـاءومـن هـذه املجموعـات التـي يـشكلونها األ, األصدقاء تحد من تدخالت اآلباء يف شـؤونهم

 ).دعونا نقيص اآلباء من الفيس بوك(

 –يتسم هـذا النمـوذج بطـابع أكـرث مـا يقـال عنـه تجسـيس / املدير : النموذج الخامس

ويدعو العـاملني عنـده بالتـسجيل يف , فاملدير يفتح صفحة شخصية له عىل الفيس بوك, نرجيس

اره يتحكم فيهم حتى ومن هنا يحقق نرجسيته باعتب, الفيس بوك والدخول إىل صفحته الخاصة

ومـن ناحيـة أخـرى يـصبحون تحـت أنظـاره ويراقـب , هذا من ناحيـة, وهم يف العامل االفرتايض

 .تحركاتهم وسلوكهم

ال داعي ملكاملة القريب : "يرى الكاتبان يف هذا النموذج أنه/ القريب : النموذج السادس

 وال حاجة للحديث عن الجد أو .فالخرب ميكن قراءته عىل الفيس بوك. البعيد، ملعرفة كيف حاله

فيس بوك مينح إمكانية البقاء عىل اتصال بهؤالء األقـارب دون . الجدة أو عن أشياء ال أهمية لها

 ."الحاجة لالتصال بهم

ــسابع ــوذج ال ــون : النم ــدقاء الحقيقي ــدقاء / األص ــان إىل أن األص ــص الكاتب يخل

: ويقـوالن,  االفـرتايض أو الالحقيقيون هم أصدقاء بـرصف النظـر إن أضـيفوا إىل العـامل

يف هذه الحالـة ال يحتـاج . الصديق الحقيقي هو الصديق الذي نعرفه منذ وقت طويل"

ــرء  ــامل ــصداقةيسلف ــىل ال ــاظ ع ــوك للحف ــة .  ب ــدقاء إىل الئح ــؤالء األص ــم ه ــن ض  لك
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األصدقاء عىل الفيس بوك هو أمر طبيعي، عىل الرغم من قلة أو عدم أهمية مـا ميكـن إضـافته 

 ). موقع إلكرتوين 90(. "حول هؤالء األصدقاءهناك 

أن الكاتبني أغفال أو نسيا أن يتحدثا عـن جمهـرة واسـعة مـن مبا : " يف هذا السياقونرى

 وال تنطبـق عليهـا ,تي ال تندرج تحت تـصنيفات الـنامذج الـسابقةال, مرتادي شبكة الفيس بوك

ًوذجا آخرا هو يضيف مناملؤلففإن ,  الكاتبان إليهاواصفات التي تطرقامل , )النموذج الطبيعـي (:ً

واألدبــاء ني والكتــاب املــؤلفيتمثــل يف العلــامء والخــرباء وو , ميثــل هــذه الجمهــرة الكبــريةالــذي

 بأفكـارهم ً دامئـاالذين يرفدون, وعموم املثقفني الجامعات طلبةوالفنانني والصحفيني وأساتذة و

 ويسهمون بثقافـة, من الحضارة اإلنسانيةلة ليست بالقليجوانب , وإنجازاتهم العلمية والثقافية

 ".هم لخري البرشيةاتجهدهم وإبداعأفكارهم وويقدمون خالصة , التسامح والحوارالتعايش و

 :  تويرت-2

التـي انتـرشت يف , هـو أحـدى شـبكات التواصـل اإلجتامعـي": املؤلـفكـام يـراه  :تويرت

ًولعبت دورا كبريا يف األحـداث الـسي, السنوات األخرية وخاصـة يف , اسية يف العديـد مـن البلـدانً

لعبـت ,  مواقـع رئيـسيةةوتصدرت هذه الشبكات يف اآلونة األخرية ثالثـ, منطقة الرشق األوسط

ً مهام جدا يف أحـداث مـا يـسمى بثـورات ًدورا  – تـويرت – فـيس بـوك: (وهـي) الربيـع العـريب(ً

وأتخذ من العـصفورة , )غريدالت(الذي يعني ) تويت( أسمه من مصطلح )تويرت(وأخذ ). يوتيوب

ًحرفـا ) 140(إرسال رسائل نصية قصرية ال تتعـدى لمغردين وهو خدمة مصغرة تسمح ل, ًرمزا له

ًويجوز للمرء أن يسميها نصا موجزا مكثفا لتفاصيل كثرية, للرسالة الواحدة ً ً". 

التغريــدات وميكــن ملــن لديــه حــساب يف موقــع تــويرت أن يتبــادل مــع أصــدقائه تلــك 

أو يف حالـة دخـولهم عـىل صـفحة , من خـالل ظهورهـا عـىل صـفحاتهم الشخـصية, )يتاتالتو(

إمكانيـة الـردود , تويرت خدمـة التـدوين املـصغرة هـذهشبكة وتتيح , املستخدم صاحب الرسالة

عـرب الرسـائل ) RSS(كذلك أهـم األحـدث مـن خـالل خدمـة , والتحديثات عرب الربيد اإللكرتوين

 ).SMS(النصية 
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عنـدما أقـدمت , )2006(أوائـل عـام ) تـويرت(ات ميالد هذه الخدمة املصغرة كانت بداي

ثـم أتاحـت , األمريكية عىل إجراء بحث تطـويري لخدمـة التـدوين املـصغرة) Obvious(رشكة 

ومن ثم أخذ , الرشكة املعنية ذاتها استخدام هذه الخدمة لعامة الناس يف أكتوبر من نفس العام

بعـد ذلـك أقـدمت , تباره خدمة حديثة يف مجـال التـدوينات املـصغرةباع, هذا املوقع باالنتشار

ًواسـتحدثت لهـا أسـام خاصـا يطلـق , الرشكة ذاتها بفصل هذه الخدمة املصغرة عن الرشكة األم ً

 ).2007(وذلك يف أبريل عام ) تويرت(عليه 

 Twitter for Good: Change the World One Tweet at a"تقـول يف كتابهـا ( 

Time "الكاتبة , "تويرت لألبد "أو"Claire. Diaz-Ortiz " إن هذا دليل عـن كيفيـة تغيـري العـامل

 ).Diaz 24( .)يف آن واحد, تغريده, تغريده, خطوة, مع تويرت خطوة

جتامعـي ال يقـل أهميـة عـن الفـيس بـوك ويعتـرب هو موقـع تواصـل إأن تويرت : "ونرى

 متكنهم من إرسال تحديثاتهم , من املغردينويقدم خدمة مصغرة ملستخدميه, املنافس األكرب له

وميكـن للـزوار قراءتهـا ,  للرسالة الواحدة إىل صفحاتهم الخاصـةًاحرف) 140(برسالة ال تزيد عىل 

 ".ًويتميز تويرت برسعة إيصال املعلومات خصوصا اإلخبارية, وكتابة الردود عليها

 : كيف يعمل موقع تويرت

) موقـع تـويرت(يف مقـال لـه عـن كيفيـة عمـل ) تقنيـةأكرب مجمع لألخبار ال(يورد موقع 

ميكن للمستخدمني االشرتاك يف موقع تويرت بشكل مبارش عن طريـق التـسجيل مـن : "بالقول إنه

خالل الصفحة الرئيسية للموقع، وبذلك يتكون لديهم ملف شخيص باسم الحساب، حيث تظهـر 

 What are(مـاذا تفعـل اآلن؟  “تدور التحديثات حـول الـسؤال. آخر التحديثات برتتيب زمني

you doing( , والتي ال تتجاوز الـ)وبعد أن يقوم املستخدم بتحديث حالتـه ترسـل . ًاحرف) 140

 .) موقع إلكرتوين91(. "تلك التحديثات إىل األصدقاء

ــور ال ــةالومــن األم ــة للنظــر أن اللغــة اإلنكليزي ــدة املــستخدمة , فت ــت الوحي ــي كان  الت

ــ ــد تط ــويرت ق ــة ت ــام , ورتيف خدم ــه يف ع ــث أن ــة) 2008(حي ــة الياباني ــع باللغ ــر املوق  , ظه
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بحيث تفوق التـويرت اليابـاين , وتزايدت بشكل ملفت أعداد املستخدمني من املواطنني اليابانيني

, وذلك مـن خـالل إضـافة اإلعالنـات إليهـا, واستطاع اليابانيون تطوير نسختهم, عىل التويرت اإلنكليزي

ومن ثم تعددت لغات التـويرت حتـى وصـلت يف نهايـة عـام , ًفرا باللغة اإلنكليزيةوهذا ما مل يكن متو

 ).والكورية, األسبانية, اليابانية, اإليطالية, األملانية, الفرنسية, اإلنكليزية: (إىل سبع لغات هي) 2010(

) 200(تـويرت إىل أكـرث مـن املغردون الذين يـستخدمون وصل عدد ) 2010(حتى نهاية عام 

حيـث ال يتطلـب األمـر سـوى فـتح ,  يف هذه املدونـة املـصغرةاالشرتاكوذلك لسهولة , غرد ممليون

وتبـدأ , ويصبح للمستخدم بعد ذلك ملـف بحـسابه الشخـيص, حساب عىل املوقع الرئييس يف تويرت

, )فعل اآلنماذا ت(برتتيب زمني تتمحور حول سؤال محدد , التحديثات بالظهور عىل صفحته الخاصة

 .ام حدث املستخدم صفحته كلام تلقى تحديثات جديدة من األصدقاءوكل, ًحرفا) 140(ضمن 

ًبالرغم من أن اإلنرتنت واإلعالم الحديث والتطورات التكنولوجية تطرح دامئا العديد من 

ًإال أن مستخدمي هذه املدونة ارتبطـوا بهـا ارتباطـا وثيقـا, املواقع املنافسة إىل تويرت بحيـث ال , ً

 . عن التغريد يف تويرتتغناءاالسميكنهم 

 ومواضـيع عنـاوينيف تويرت يـستطيع املـرء أن يقـوم بعمليـة البحـث عـن أشـخاص أو و

ميكـنهم تبـادل األخبـار , ًباعتباره تجمعـا مـن مجموعـة أصـدقاء يف كافـة أنحـاء العـامل, مختلفة

مـا يقـوم بـه هـذا , وال يهمهم إن كان هؤالء األصدقاء قريبـون أم بعيـدون, القصرية فيام بينهم

بهـدف التعـارف والـصداقة مـن خـالل تبـادل , الكثري من املـستخدمني يف البحـث عـن أصـدقاء

غري أن املدونني يرون يف تـويرت أداة تـدوين مـصغرة تـساعدهم يف رفـد ,الرسائل النصية القصرية

 .مدوناتهم باألخبار واألحداث املوجزة واآلنية

ويستفيدون من هذه املدونة يف ,  ال حدود لهاويعترب املطورون أن تويرت ميتلك إمكانيات

ــة , الربمجــة والتطبيقــات ــا لكاف ــة املــصغرة مجان ــه التدويني ــويرت يقــدم خدمات ًخــصوصا وإن ت ً

 . املستخدمني شأنه شأن شبكات التواصل اإلجتامعي األخرى

ًومن األمور الالفتـة للنظـر أن تـويرت دأب دامئـا عـىل إضـافة إمكانيـات جديـدة 

ــستخدميه و ــثالًمل ــا م ــصية : منه ــفحاتك الشخ ــىل ص ــك ع ــن يتابعون ــري م ــاك الكث  هن



 تأثري شبكات التواصل االجتامعي عىل جمهور املتلقني
 

116 
 

)Followers( ,فهنـاك مـن تتـابعهم , ولكن ليس بالرضورة أن تقوم مبتابعتهم والعكـس صـحيح

)Following( ,وال يعني ذلك أنهم سوف يتابعونك. 

أصبحت كلمة تويرت واحـدة مـن الكلـامت املميـزة التـي : "يقول الكاتب إبراهيم محمد

ويرت هـو الوسـيلة التـي كلام تصاعدت األحداث يف مكان مـا مـن العـامل، فكـان تـ, ًمعها كثريانس

ًلرتوي للعامل ما يحدث هناك بعيدا عـن مقـص , جب يف إيران وتونس ومرص وغريهااخرتقت الح

لـرتوي مـا يحـدث يف كارثـة , طفـةالرقيب، وكان تويرت هو الوسيلة التي طافت العامل بـرسعة خا

 ). موقع إلكرتوين92(. " وغريها من الكوارث لحظة وقوعها)ييل وسيول جدةي وتشهايت(

ال يوجد قيود عـىل عـدد مـن تتـابع أو مـن يتـابعوك أو عـدد الرسـائل التـي : "ويضيف

ترسلها، لكن القيد الوحيد هو عدد الحروف التي تكتبها يف الرسالة الواحـدة، حيـث يـسمح لـك 

نونها عيب كبري يف تـويرت لكـن عنـدما تتفـاعلون ظقد ت. حرف فقط) 140(تويرت يف كل رسالة بـ 

وذو , مبـارش, معه ستكتشفون أنها ميزة رائعة، ألنها تجرب املتحدث عـىل أن يكـون كالمـه مركـز

 .)"خري الكالم ما قل ودل: ( املثلوكام يقول. معنى

 ويف أي ًمعرفة ما يقوم به أصدقائهم دامئـا: يوفر تويرت ملستخدميه إمكانيات عديدة منها

باإلضـافة , كام أنه أرسع وسيلة لطرح التساؤالت عىل األصدقاء وتلقـي اإلجابـات الفوريـة, وقت

ًح للمستخدم إمكانية إرسال األخبار الهامة جدا والرسيعة واملحيطة به كاالسـتغاثة أو يإىل أنه يت

أحـداث العـامل ويف الوقت ذاته يتح تويرت للمستخدمني متابعة كل . ًاإلخبار عن حادث مهم جدا

ًويستطيع املستخدم أيضا معرفة ما يفعله أصـدقاءه ومعارفـه الـذين يهمـه , الهامة فور وقوعها

ًويقدم موقع تويرت تعريفا مقتضبا له بأنـه. أمرهم ومتابعة أخبارهم وشؤونهم خدمـة تـساعد : "ً

عـرب تبـادل , ًاألصدقاء وأفراد العائلة وزمالء العمل عىل التواصـل وإدامـة اإلتـصال بعـضا بـبعض

 ).موقع إلكرتوين 93("ماذا تفعل اآلن؟: أجوبة رسيعة ومعتادة لسؤال واحد بسيط هو

مام الشك فيه أن تويرت قد أثبت بأنه األفضل يف رسعـة نقـل األخبـار واألحـداث 

مثال عىل ذلـك الخـرب الـذي تداولـه العـامل أجمـع يف , ساعة وقوعها ومن موقع الحدث

 : ًرســله أحــد مــستخدمي تــويرت مرفقــا بــصورة للخــرب عــنالــذي أ, )2009(مطلــع عــام 
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يـوم ) الهـد سـون(حادث الهبوط االضطراري لطائرة الخطوط الجوية األمريكية عىل سطح نهـر "

 ).  موقع إلكرتوين93(. "كانون الثاين/  يناير18

عـىل تـويرت يف تغطيـة األحـداث لقد أصبحت كربى املؤسسات اإلعالمية العاملية تعتمـد 

ويستعني بتويرت العديد من الصحفيني يف الحصول عىل ,  الرئيسيةعناويناألخبار اآلنية والر وتطو

فقد يوجهون لهم األسئلة ويتلقون إجابات , مادتهم اإلعالمية وما يهمهم من القراء واهتامماتهم

صـحافة (ًمفيدة عليها تساعدهم يف إنجـاز تقـاريرهم اإلخباريـة ويـستفيد أيـضا مـن يعمـل يف 

 . من إمكانيات تويرت العديدة) طناملوا

يشكل تويرت وسيلة لتزويد مـستخدميه : "كام توضح ذلك شبكة الصحافة العربية بالقول

ًبتحديثات يف الزمن الحقيقي تقريبا حول أخبار جارية ونامية، وميكن للمراسلني من موقع الخرب 

د بالوقت الـذي تقتـضيه وسـائل ًإبقاء جمهورهم مطلعا عىل ما يجري أوالً بأول، بدالً من التقيي

 ). موقع إلكرتوين93(. "إعالمية أخرى

, فـإن هنـاك مـن يـسئ اسـتخدامها, ولكن مع هذه الخدمة املميزة التـي يقـدمها تـويرت

مام يلزم املؤسسة اإلعالمية الرتاجع عنها , حيث يرسل معلومات قد تكون خاطئة أو غري موثوقة

 .أو تصحيحها

فمـن , ميـزات وعيـوب واضـحة) تـويرت (لـشبكةأن " إىل ؤلفامليف ضوء ما تقدم يخلص 

كام أنه يضعك يف معرفة دامئة عـن أخبـار , ميزاته يعلمك بالخرب حال وقوعه ومن موقع الحدث

, وتستطيع من خالله الحصول عىل االستشارة واالستفادة من تجـارب األصـدقاء, الذين تهتم بهم

راء حـوارات مـع أنـاس مـشهورين يف مختلـف ًويتيح أيضا إقامة عالقـات صـداقة جديـدة وإجـ

إضـافة إىل إمكانيـة الحـصول عـىل خالصـة وافيـة ملـا تنـرشه , املجاالت وخاصة تلك التي تهمك

ومـع كـل ذلـك فـإن تـويرت ال . التي ترتبط بها مبارشة أو من خالل أصدقائك, املواقع اإللكرتونية

واإلدعـاءات , ويج الـرسيع للـشائعاتيأيت يف مقدمتها الـرت, يخلو من النواقص والعيوب العديدة

وقد يحتوي تويرت يف بعض األحيان عىل صور خاصـة ال تليـق , الكاذبة بانتحال شخصيات وهمية

 ".كام وأن البعض يلجأ يف استخدام تويرت يف أمور ضارة وغري مفيدة, بالذوق العام
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 : اليوتيوب-3

سـتطاع بفـرتة زمنيـة قـصرية والـذي ا,  هو أحـد املواقـع اإلجتامعيـة الـشهرية:اليوتيوب

دوره املتميـز يف يف ًوخـصوصا , الحصول عىل مكانة متقدمة ضـمن مواقـع التواصـل اإلجتامعـي

الكـوارث الطبيعيـة : األحداث األخـرية التـي جـرت ووقعـت يف أنحـاء مختلفـة مـن العـامل منهـا

 . والتحركات واالنتفاضات الجامهريية والثورات الشعبية

موقـع ملقـاطع الفيـديو متفـرع :  أن اليوتوب هـونرى. تيوب؟إذن فام هو موقع اليو

وهنـاك , يتيح إمكانية التحميل عليه أو منه لعدد هائـل مـن مقـاطع الفيـديو, )غوغل(من 

وتستفيد منه وسائل اإلعالم بعرض مقـاطع , ًأعداد كبرية للمشرتكني فيه ويزوره املاليني يوميا

كـام يـستفيد مرتـادي الفـيس , ن الحصول عليهـاالتي مل تتمكن شبكات مراسيلها م, الفيديو

بــوك مــن مقــاطع الفيــديو التــي تتعلــق باالنتفاضــات الجامهرييــة يف كــل البلــدان العربيــة 

ويعترب اليوتـوب مـن شـبكات التواصـل , والرشق األوسط وعرضها عىل صفحات الفيس بوك

 .اإلجتامعية الهامة

 YouTube: The Company and Its"يف كتابهـا " Rebecca. Rowell: "تتحدث( 

Founders "وكيف بـدأ اليوتيـوب , عن ظاهرة اليوتيوب والعقول الالمعة وراء تلك الظاهرة

 .)مــن فكــرة بــسيطة إىل أن أصــبح رشكــة كــربى ومــن أهــم شــبكات التواصــل اإلجتامعــي

)Rowell 34.( 

عـام ) "PayPal"باي بال ( موظفني كانوا يعملون يف رشكة ةتأسس اليوتيوب من قبل ثالث

ويعتمد اليوتيوب يف عرض املقـاطع , يف الواليات املتحدة األمريكية) كاليفورنيا(يف والية ) 2005(

ويـشتمل املوقـع عـىل مقـاطع متنوعـة مـن أفـالم الـسينام , )أدوب فـالش(املتحركة عىل تقنية 

) 1,65(بـرشاء املوقـع مقابـل ) 2006(عـام ) غوغـل(وقامـت . والتليفزيون والفيديو واملوسيقى

وأصـبح , )2.0(ويعتـرب اليوتـوب مـن الجيـل الثـاين أي مـن مواقـع الويـب , مليار دوالر أمـرييك

 .األمريكية) تايم(شبكة التواصل األوىل حسب اختيار مجلة ) 2006(اليوتيوب عام 
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 You Tube: Online Video and Participatory: "تقول يف كتابهـا األخـري بعنـوان( 

Culture " الكاتبة"Jean. Burgess "وكيـف أصـبح , إن هناك قصة تتحدث عن ثقافة املـشاركة

 ).Burges 22(. )العامل عىل ألنت عىل شكل مقطع فيديو

تأسـس موقـع يوتيـوب عـن : "وحول تاريخ املوقع تقول موسوعة ويكيبيديا العاملية انـه

). PayPal(، وهـم موظفـون سـابقون يف رشكـة )تشاد هريل، وستيف تشن، وجاود كريم(طريق 

، بيـنام درس تـشن وكـريم )بنـسيلفينيا(قبل ذلك درس هريل التصميم يف جامعة إنـديانا بواليـة 

فربايـر ) 15(ًنـشطا يف ) YouTube.com(أصـبح النطـاق ). إيلينـوي(علوم الحاسوب يف جامعة 

أفتـتح املوقـع كتجربـة يف مـايو . ، ومن ثم تم العمل عـىل تـصميم املوقـع لبـضع أشـهر)2005(

 . "ًافتتح رسميا بعد ستة أشهر، و)2005(

, )جـاود كـريم(أن أول فيديو وضع عىل اليوتيوب كان مـن ) ويكيبيديا(وتذكر موسوعة 

وتـستند , )2005(أبريـل ) 23(يف ") Me at the zoo"أنـا يف حديقـة الحيـوان : (يحمـل عنـوان

ًاليا ثالث أكرث ح: "يف إحصائية حول اليوتوب بأنه أصبح) Alexa(إىل موقع ) ويكيبيديا(موسوعة 

 رصح املـسؤولون عـن املوقـع بـأن )2006(يف يوليـو . بعد ياهو وغوغـلاملواقع شعبية يف العامل 

) 2008(يف شـهر ينـاير . ًمليـون يوميـا) 100(عدد مشاهدة األفالم من قبل الزوار ككل يصل إىل 

الـوول  ( ذكرت2006يف أغسطس . مليارات فيلم) 3(مليون مستخدم شاهد أكرث من ) 79(فقط 

 )2007(يف . تريابايـت) 600(مليـون فـيلم بـسعة ) 6.1(بأن املوقـع يستـضيف ) نالسرتيت جور

مامثـل السـتهالك العـامل لجميـع  )bandwidth( ًاستهلك املوقع قدرا من حجم تـدفق البيانـات

 يف مـارس. ًساعة تقريبا من األفـالم يف كـل دقيقـة) 13(يتم رفع ). 2000(مواقع اإلنرتنت يف عام 

 . ً" قدرت كلفة املوقع بحوايل مليون دوالر أمرييك يوميا)2008(

فهــي ال تــسمح بوضــع املقــاطع , هنــاك قواعــد ملزمــة للنــرش تعتمــدها اليوتيــوب

أو تلــك التــي تــسئ إىل , الفيلميــة التــي تــشجع عــىل اإلرهــاب واإلجــرام واألفــالم الخالعيــة

ــصيات ــذاهب والشخ ــديانات وامل ــوب . ال ــستخدم اليوتي ــامل )51(وي ــات الع ــن لغ ــة م   لغ
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, األسـبانية, الربتغالية, اإليطالية, البولونية, الفرنسية, الروسية, العربية, اإلنجليزية: (وأهمها هي

, واليوتيوب مسموح به يف كافـة بلـدان العـامل). واليابانية, الصينية, الكورية, الهولندية, األملانية

, الــيمن, تــونس, املغــرب: (مه وهــي اســتخداحظــرمــا عــدا بعــض الــدول التــي أقــدمت عــىل 

 ).والربازيل, تايالند, باكستان, إيران, تركيا, سوريا, اإلمارات, السعودية

ويعتـرب , ً واملراهقني خصوصا ومن الجنـسنيالشبانًيشهد موقع اليوتيوب إقباالً كبريا من 

ًموقع اليوتيوب موقعا غري ربحيا لخلوه تقريبا مـن اإلعالنـات ً  التـي وصـل إليهـا إال أن الـشهرة, ً

ًاملوقع تعد مكسبا كبريا لهؤالء الثالث بحيث أصبح اليوتيوب أكرب ,  الذين قاموا بإنشائه وتأسيسهةً

وأصبح يـرتدد أسـم , إن كانت عىل الصعيد الشخيص أو رشكات اإلنتاج, مستضيف ألفالم الفيديو

والتـي ,  الـصعيد العـاملياليوتيوب عندما تذكر أسامء الرشكات التكنولوجية الكربى الفاعلة عىل

ًتحتل موقعا مهام عىل شبكة اإلنرتنت ً. 

ــساءل(  ــه ." Vonderau Patrick: "يت ــو " The YouTube Reader"يف كتاب ــا ه م

 .)وملــاذا يــستخدمونه؟, وهــل هنــاك صــورة عــن مــستخدميه؟, ومــن يــستخدمه؟, اليوتيــوب؟

)Vonderau  37.( 

 لـه سـبب آخـر أكـرث أهميـة، وهـو أن )يوتيـوب(إن نجـاح : "يقول الدكتور عـامر بكـار

بحيـث صـار للفيـديو القـصري , الجمهور صار من رسعة اإليقاع وتشتيت االنتبـاه وتعـدد املهـام

التي تستغرق نصف ساعة أو أكرث عىل شاشـة , قيمته األساسية مقابل املادة التلفزيونية الطويلة

حتـوى الشخـيص، أن اإلحـصاءات الربهان عىل أن قرص الفيديو هو أهم من مسألة امل. التلفزيون

له شعبية أكرب من ) بروفيشنال(تثبت بال شك أن الفيديو القصري الذي تتوافر فيه اإلنتاج الحريف 

 ).موقع إلكرتوين 95(. "الفيديو الشخيص بشكل عام

ًمل يعد حكرا عىل مؤسـسات إعالميـة , موقع اليوتيوب واسع االنتشار" : بأنونرى

ــ ــة ف ــوات تليفزيوني ــريهم, ضائيةأو قن ــصحفيني وغ ــن ال ــني م ــخاص مهتم ــل , أو أش  ب
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ًابتدءا من كبـار القـادة واملـسؤولني , ًأصبح متاحا لكل من يرغب بالحصول عىل موقع خاص به

ملـا يقـوم بـه هـذا ,  مـنهمالـشبانًإىل عامة الناس مبختلف فئاتهم العمرية وخصوصا , يف العامل

لقـد أصـبح اليوتيـوب . ز يف أحداث العامل األخـريةًاملوقع من خدمات مميزة خصوصا دوره البار

كام , جزء ال يتجزأ من اهتاممات املاليني من الناس عىل اختالف أعامرهم ومبختلف اهتامماتهم

 ."وأنه أضاف خدمة كبرية وفاعلة لوسائل اإلعالم واالتصال الجامهريي الحديثة
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 املبحث الثالث

 دور اإلعالم الجديد يف انتفاضات الشعوب

ًكان اإلنسان منذ نشأته عىل األرض تواقا إىل البحث عـن مبتكـرات العلـم واملعرفـة ولـو 

إال أن مبتكراته األوىل كانت بحد ذاتها تشكل لـه ثـورة عـىل مـا سـبقها , كانت بأشكالها البدائية

ًوكل مبتكر جديد يشكل له نوعا من الحداثة يف أدواتـه وأسـاليبه , من أدوات يف التغيري والتطور

 .وما يحيط به من مجتمعات مصغرة, لتعامل مع الطبيعةل

ومل يسجل التاريخ قفزة نوعية يف عامل الـصناعة , كان هذا ديدن اإلنسان عىل مر العصور

إال عندما تم اخرتاع املطبعة عىل يـد , املتطورة والتكنولوجيا الحديثة يف حقل اإلعالم واالتصاالت

ً جديدا كليا أطلق عليـه عـرص الطباعـةًا عرصيبدأل, )1833(عام ) غوتنربغ(العامل األملاين  حيـث , ً

حتى جاء اخرتاع الراديو كوسـيلة إعالميـة , متكنت الصحافة الوسيلة اإلعالمية األوىل من االنتشار

فكرس حدود حرص املعلومات وبدأت تنتقل ما بني الـرشق والغـرب , )1920(ثانية بعد الطباعة 

الذي أبهر العامل بصورته الفضية بعد ما , التليفزيون) 1939(م دخل بعد ذلك يف عا, بلمح البرص

 . كان تأثري الصوت قد أرس مشاعر شعوب األرض

 التي تعتمـد /املرحلة الشفوية : أوالً": تطور االتصال إىل أربعة مراحل هي) ماكلوهان(ويقسم 

مرحلة الكتابة : ًثانيا. يوقد استغرقت معظم التاريخ البرش) Totally Oral(كلية عىل االتصال الشفهي 

ـا. ًتقريبـا) 1900(إىل سنة ) 1500( من سنة /مرحلة الطباعة : ًثالثا.  وقد استمرت نحو ألفي عام/ : ًرابع

 ). 275 مكاوي ص -16(. " منذ بداية القرن العرشين/مرحلة الوسائل اإللكرتونية 

ًن للكمبيـوتر دورا مميـزا وكـا, بدأت بعد ذلك تكنولوجيا اإلتصال تدخل قطاع وسائل اإلعالم ً

وبعد سنوات قليلة دخـل نطـاق اإلتـصال البـث الفـضايئ , )1986(يف عرص املعلومات وذلك يف عام 

الذي أتاح لكل شـعوب األرض متابعـة األخبـار واملعلومـات واألحـداث التـي تجـري يف , التليفزيوين

ففي منتـصف , ند هذه الحدودإال أن هذا التطور التكنولوجي مل يتوقف ع, مشارق األرض ومغاربها

 , )New Media(التسعينات من القرن املايض حدثت نقلة نوعيـة كبـرية متثلـت يف اإلعـالم الجديـد 
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الذي أعطى اإلمكانية لكل مستخدمي الكمبيـوتر خاصـية التواصـل مـع مـن يريـد ويف الوقـت 

 .الذي يريد ومن أي مكان أو بلد يتواجد فيه

 س يتكيفــون مــع ظــروف البيئــة يف كــل عــرص مــن خــالل النــا" :أن) ماكلوهــان(يــرى و

فطريقـة عـرض . استخدام حواس معينة ذات صلة وثيقة بنـوع الوسـيلة االتـصالية املـستخدمة

تـؤثران عـىل مـضمون تلـك , وطبيعـة الجمهـور الـذي تتوجـه إليـه, وسائل اإلعالم للموضوعات

ات هـي التـي تكـون املجتمعـات فرتة من الفـرتعة وسائل االتصال التي تسود يف فطبي. الوسائل

 Technological(فيام يسميه ) ماكلوهان(ويعتمد , أكرث مام يكونها مضمون الرسائل االتصالية

Determinism( ,أي أن املخرتعات التكنولوجية املهمة هي التي تؤثر عىل تكوين املجتمعات . 

تحوالت الكربى تبدأ ويرى ماكلوهان أن التحول األسايس يف االتصال التكنولوجي يجعل ال

وبـدون فهـم . ًوإمنا يف الحواس اإلنـسانية أيـضا, ليس فقط يف التنظيم االجتامعي, لدى الشعوب

لن نـستطيع فهـم التغـريات اإلجتامعيـة والثقافيـة , األسلوب الذي تعمل مبقتضاه وسائل اإلعالم

 طريقـة تفكـريه تـؤثر عـىل, فأي وسيلة جديدة هي امتداد لإلنـسان, التي تطرأ عىل املجتمعات

واآلالت الحاسـبة تـوفر الجهـد , وامليكروفون ميد أسامعنا, فكامريا التليفزيون متد أعيننا, وسلوكه

 . "العقيل وتؤدي إىل امتداد الوعي

ًأن انتفاضات وثورات الشعوب اعتمدت أساسـا عـىل املبتكـرات " : يف ضوء ما تقدمونرى

وقـد ال , الت الشعوب من أجـل اإلنعتـاق والحريـةالتي رافقت نضا, العلمية والتقنيات الحديثة

ًيذهب املرء بعيدا يف التاريخ إذا قال بأن الحركات السياسية التي ظهـرت بعـد الحـرب العامليـة 

ًشكلت مسارا جديدا لوعي الشعوب وانترشت مسميات ال تزال عالقة يف أذهـان النـاس , الثانية ً

وكانت تستخدم القوة , هريية والثورات الشعبيةحركات التحرر الوطني واالنتفاضات الجام: مثل

 ".والعنف يف تحقيق أغراضها وأهدافها وترافق ذلك يف أغلب األحيان اآللة العسكرية

عمـر : (وعن األساليب املتبعة يف الثـورات الحديثـة ومنهـا األحـداث يف سـوريا يقـول

ادقة التـي تحـدث كان ال بد من بديل ينقـل األخبـار الـصحيحة والـص): "عبد العزيز مشوح

 ويفــضح جــرائم النظــام املــستبد، فقــام الناشــطون عــىل األرض وبــدعم مــن ناشــطي 
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 مل ًالخارج بتصوير األحداث ونقلها ووضعها عىل موقع اليوتيوب يف عمليـة توثيـق ضـخمة جـدا

 60 ثورة، فوصل عدد األفالم التي تم تحميلها والتي تخص الثورة السورية أكرث من ةتحدث يف أي

فيلم فيديو يوثق األحداث يف جميع املناطق، وهناك أفـالم مل يـتم نـرشها وتحميلهـا حتـى ألف 

 ). موقع إلكرتوين96(. "اآلن

ًأن االنتفاضات والثورات الحديثة سلكت مسلكا آخر متامـا: "ً أيضاونرى بـالرغم مـن أن , ً

 الفـرق هنـا لكـن, الغرض ذاته التي سعت من أجل تحقيقه الجامهري يف منتصف القرن املـايض

الوسيلة فقد استخدمت الجامهري الشعبية يف شامل أفريقيا والرشق األوسط يف ثوراتها الحديثـة 

 الـشبانًالتي أصبحت سالحا فاعالً بيـد , املتمثلة يف شبكات التواصل اإلجتامعي, )القوة الناعمة(

 للـسلطات القمعيـة ًهذا السالح الفعال ال ميكن أبـدا, يف مواجهة األنظمة الطاغية وهز عروشها

وإذا حاولت فإن محاوالتها تكـون مفـضوحة ال تتعـدى التـشويش أو حجـب بعـض , استخدامه

 إليجـاد بـدائل أخـرى لكـرس هـذا الحـصار الـشبانلكن هذا ليس باألمر الـصعب عـىل , املواقع

 ".وبآليات عديدة ويف نطاق اإلنرتنت وشبكات التواصل اإلجتامعي, الحكومي

ظهـر معهـا مفهـوم الـسلطات , ؤسـسات والحكومـات الدسـتوريةعندما ظهـرت دول امل

ونتيجة للـدور الـذي لعبـه , السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية وسلطة القضاء: الثالث وهي

وإيـصال مطالـب وهمـوم النـاس إىل , اإلعالم يف إرسـاء أسـس االسـتقرار والحريـة والدميقراطيـة

أصبح اإلعالم بحـق سـلطة , طات ملطالب الجامهريواستجابة هذه السل, السلطات صاحبة القرار

وساد هـذا املفهـوم النبيـل لعقـود مـن . يحظى باهتامم الحكام والشعوب عىل حد سواء, رابعة

فأصبح , ومل يكن بالحسبان أن يحقق هذا اإلعالم قفزة نوعية ليتصدر بحق كل السلطات, الزمن

ًمهابا من الحكام ويشكل خطرا جسيام عليهم وأرقا ً ً ويف املقابل أصـبح الـسالح األول , ً مالزما لهمً

 .والوحيد لدى الجامهري املنتفضة والشعوب الثائرة

 :دور شبكات التواصل اإلجتامعي

أهمهـا سياسـية واقتـصادية , ًتلعب شـبكات التواصـل اإلجتامعـي أدوارا عديـدة

 اث وبــات تأثريهــا يتــصدر أحــد, واجتامعيــة يف حيــاة الــشعوب يف كافــة أنحــاء العــامل

 وأصــبح تــأثري تلــك , كاتًنظــرا الرتبــاط قطــاع كبــري مــن األفــراد بتلــك الــشب: "الــساعة
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ًجتامعيـة عـىل النـواحي الـسياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة واضـحا مـشريا إىل أن الشبكات اإل ً

 نجح يف انتخابات الرئاسة األخرية من خالل القاعدة الكبـرية التـي حـصل عليهـا )أوباما(الرئيس 

كام يقول املدير اإلقليمي ملايكروسوفت محمد حمودي ". التواصل االجتامعيل شبكات من خال

    ). موقع إلكرتوين97( .يف تحقيق نرشه موقع الراية القطرية

 موقعه الخاص عىل شبكات التواصل اإلجتامعي بسهولة ينشئلقد أصبح بإمكان أي فرد أن 

ويـأيت هـذا مـن إدراك النـاس ألهميـة هـذه , راسـةويرس وااللتقـاء باألصـدقاء القـدامى وزمـالء الد

ألن الهدف واحـد , برصف النظر عن كونها خاصة أو تابعة ملؤسسة أو رشكة أو حتى دولة, الشبكات

 .مع األخذ بنظر االعتبار االستخدام السيئ لبعض الناس يف هذه الشبكات, من إنشاء هذه الشبكات

ل مع املعلومـة والخـرب والحـدث لحظـة يحسب لشبكات التواصل اإلجتامعي إنها تتعام

وميكن تبادل هذه املعلومات بني األصدقاء معززة بالـصور ومقـاطع الفيـديو والتعليـق , وقوعها

فإنها ولو قـدمت الخـرب تحـت , وهذا ما مل تتمكن منه وسائل اإلعالم الحديثة, والرد عىل بعضها

ــارش(مــسمى  ــة فإنهــا تقــوم فقــط بــدور املرســل مــن خــ, )عاجــل أو مب الل وســيلتها اإلعالمي

, ومل تتمكن من أن تجعل املشاهد يتفاعل معها يف لحظة بثها لتلـك األحـداث, كالفضائيات مثالُ

وبهـذه , إال بعد فرتة من الوقت عندما تكون تلـك األخبـار قـد نـرشت عـىل موقعهـا اإللكـرتوين

 . تلك األخبارالحالة ميكن ملتصفح تلك املواقع للقنوات الفضائية أن يرد أو يعلق عىل

: ويرى أحد املتخصصني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتـصال محمـد محـسن اليهـري

إن األحداث األخرية يف كل من تونس ومرص أكدت الدور القوي لتلـك الـشبكات عـىل الـصعيد "

 السيايس، كام أن الفرتات املاضية الخاصة باالحتجاجات اإليرانية عىل االنتخابات املاضية شـهدت

, لقيام مؤسيس تويرت عملية صيانة املوقع بهدف مساعدة معاريض الثورة, رفض اإلدارة األمريكية

وبغض النظر عن الهدف من هدف الحكومة األمريكية فان ذلـك يظهـر مـدى أهميـة شـبكات 

 ."التواصل اإلجتامعية عىل الصعيد السيايس

ـــراد أ ـــىل األف ـــي ع ـــل اإلجتامع ـــبكات التواص ـــتخدام ش ـــرص اس ـــسات مل يقت  و املؤس

ــط ــة فق ــكالها املختلف ــسياسيني يف دول , بأش ــسؤولني وال ــض امل ــل بع ــن قب ــتخدامها م  وال اس
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وإمنا أصبحت الكثري من الجامعات واملعاهد العلميـة يف العـامل أجمـع , عديدة يف العامل فحسب

عـىل ونتيجـة إلقبـال النـاس , تتواصل مع طالبها عرب الشبكات اإلجتامعيـة واملواقـع اإللكرتونيـة

ًمام حقق بالتـايل ارتفاعـا , فقد زادت نسبة اإلعالنات عىل املواقع اإللكرتونية, التسوق اإللكرتوين

 .ًخياليا يف أرباحها

 :تأثري شبكات التواصل اإلجتامعي يف النهوض الثوري والجامهريي

التـي اجتاحـت , أطلقت يف اآلونة األخرية عىل االنتفاضات الجامهريية والثورات الشعبية

: أطلقت عليها تسميات عديـدة منهـا, شامل إفريقيا ومنطقة الرشق األوسط وما زالت متواصلة

) ,وثورة الكرامـة, الثورة الخرضاء, ثورة الفراعنة, ثورة الياسمني, الربيع العريب, ثورة الفيس بوك(

ت فـإن شـبكا, وبالرغم من أحقية هذه التسميات وتوق الشعوب إىل اإلنعتاق والحريـة, وغريها

ًالتواصــل اإلجتامعــي لعبــت دورا رياديــا يف هــذه التحركــات الــشعبية وإن أبطالهــا هــم أنــاس , ً

املحرومون من أبسط الحقوق املدنية يف الحرية والعمل وإبداء الـرأي , الشبانعاديون من جيل 

 أختـار أن يقـف بوجـه الحكـام الطغـاة ويطـالبهم الـشبانهذا الجيل من , والتجمهر والتظاهر

 إىل الــشبانفتحــول هــؤالء , حــامالً ســالح العلــم واملعرفــة والــرأي الجــريء, املــرشوعةبحقوقــه 

ًوقد ال يكون الغالبية العظمى منهم يعرف شـيئا , صحفيني ومراسلني وكتاب يف لحظة من الزمن

 .عن ماهية شبكات التواصل اإلجتامعية ودورها يف بث روح التحدي لديهم, قبل هذه األحداث

ــالطبع اســتخدموا ــنهمب ــة بي ــشبكات كوســيلة تفاعلي ــار ,  هــذه ال ــادل األخب ونــرش وتب

, وتحديد مواعيد وأماكن التحشدات الجامهريية التي ينوون االنطـالق منهـا, واملعلومات الهامة

كـام أوصـلوا أنبـاء , إىل أماكن ذات تأثري رمزي عىل جميع املواطنني كالساحات وامليادين العامـة

عـرب شـبكات التواصـل اإلجتامعيـة والهواتـف ,  كافة أنحـاء العـاملتلك التحركات الجامهريية إىل

مـستعملني كلـامت جديـدة أضـيفت إىل قـواميس االتـصاالت , النقالة والفضائيات التليفزيونيـة

, ًعاجـل جـدا, متظـاهر, عاجـل: (ومنها ما تخترص عىل كلمة واحـدة كالـشفرة مثـل, والعمل الصحفي

وكـذلك عبـارات تـستخدم يف شـبكات , رات يف الهواتـف النقالـةًوغالبا ما تستخدم هذه الـشف) ومؤكد

 األحيان تعـزز هـذه ويف بعض, )واتصال من ميدان التحرير, يرجى نرشه بأرسع وقت: (التواصل مثل
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ًالعبارات مبقاطع فيديو تسجل الحدث زمانيا ومكانيا يف آن واحد ويالحظ أن ذلـك بـرز بـشكل , ً

 .ة يف إيرانخاص يف تحركات الجامهري االحتجاجي

 ):ثورة الياسمني(الثورة التونسية 

هـذه , عـىل األحـداث الثوريـة يف تـونس الخـرضاء) ثـورة الياسـمني(لقد أطلقت تسمية 

بائع الخضار الذي يحمل شـهادة ) عزيزيمحمد البو(إقدام الشاب , شعل رشارتهااألحداث التي أ

ة أحد رجـال البـوليس لعربـة ًاحتجاجا عىل مصادر, جامعية وعاطل عن العمل عىل حرق نفسه

  .ضار التي كانت مصدر رزقه وعائلتهالخ

 إىل النـزول إىل الـشوارع متحـدين قمـع ني التونـسيالـشبانهذا الحدث املأساوي دفـع ب

, ًمستخدمني الفيس بوك سـالحا فعـاالً يف تجمعـاتهم واحتجاجـاتهم الـسلمية, السلطة وجربوتها

وأوصلوا صـوتهم , واصل اإلجتامعية يف تونس حينذاكمستغلني عدم وجود رقابة عىل شبكات الت

ًمن خالل النرش يف صفحات الفيس بوك وإرفاقها أحيانـا , للعامل أجمع بالكلمة والصوت والصورة

فسمع ورأى العامل كله الرصاع العنيف بني الجامهـري الـشابة واألجهـزة القمعيـة , مبقاطع فيديو

انحياز كل مدافع عن الحرية والدميقراطيـة إلـيهم يف فحصلوا عىل التعاطف العاملي و, التونسية

ــاء األرض ــة أنح ــشبكات . كاف ــن خــالل ال ــسية م ــدن التون ــة امل ــورة إىل كاف ــت رشارة الث وانتقل

 .بعد أن كانت محصورة يف تونس العاصمة, اإلجتامعية

وترى الكاتبة آمال ألـصالحي أن سـالح اإلعـالم الجديـد هـو أمـىض مـن أسـلحة الطغـاة 

وىل زمن حروب األسـلحة، وفـتح املجـال أمـام اإلعـالم الجديـد ليـشن حربـه : "ة فتقولالتقليدي

ويقول كلمته، ولن أبالغ إذ قلت أنه أصبح سلطة أوىل وأداة لتغيـري املجتمعـات، فوائـده جمـة، 

يكفي أنه أسقط حاجز الخوف بني الشعوب تجاه األنظمة وصارت الرقابة خارج السيطرة، ويف هـذا 

 للدفاع عن قضايا األمـة الكـربى ونـرش املطالـب ًمواطن ولحقوقه كإنسان، كام صار منربارد اعتبار لل

 ). موقع إلكرتوين98(. " يف التثقيف ونرش العلم واملعرفةً فعلياًورفع التظلامت، ومساهام

لتـصل إىل مـرص ومنهـا إىل ,  تجـاوزت حـدود بالدهـمني التونسيالشبانمأثرة : " أنونرى

 التـــي ,  عقـــدة الخـــوف املزمنـــةالـــشبانفقـــد تجـــاوز هـــؤالء , نطقـــةالعديـــد مـــن دول امل
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كانت تكبل أيـادي آبـائهم وتكـتم أصـواتهم وتـسد أفـواههم ومتـنعهم مـن املطالبـة بحقـوقهم 

يف ,  مل يعيـشوا زمـن النكبـات واالنتكاسـات والهـزائم العربيـةالـشبانومبا أن هـؤالء , املرشوعة

ودمـرت إمكانيـات , ر منهـا املاليـني مـن البـرشحروب عبثية حصدت مـن األرواح اآلالف وتـرض

  .صادياتها املليارات من الدوالراتالبلدان وكبدت اقت

وما نتج عنها جراء فقدان املعيلـني , ناهيك عن استرشاء ظاهرة الفساد السيايس واإلداري

مــن تحطــم األوارص اإلجتامعيــة وتفكــك الــروابط العائليــة وتــدين القــيم , للكثــري مــن العوائــل

وهذا ما توافق مع إرادة الحكام الطغـاة يف الـسعي لتهمـيش املجتمعـات وتفكيكهـا , ألخالقيةا

الـذين ,  األحـرارالـشبانًفإن زمن اآلباء هذا وىل مهزومـا أمـام إرادة هـؤالء , حتى تسهل قيادتها

يف هـدف تحقيـق مطـامحهم يف اإلنعتـاق , أبدعوا يف توظيف أرقى وسائل التكنولوجيا الحديثـة

 ".ية واالنتصار عىل الحكام الطغاةوالحر

وسائل اإلتصال الحديثـة مـن الجريـدة : (ويؤكد هذا الرأي الدكتور فتحي حسني عامر يف كتابه

ويبدو اليوم أن هذا التفاعـل والحـوار والجـدل والنقـاش الـسيايس والفكـري : "بالقول) إىل الفيس بوك

ن أن يكون ضمن روافد عديدة أحد مفجرات واالجتامعي قد أفرز حالة من الوعي املختلف والذي ميك

 ). 187 عامر ص -9(. "أو عىل األقل من بني عوامل تنسيقها وتحركها, ثوريت تونس ومرص

 يف بدايــة تحــركهم مــن املعلومــات التــي رسبهــا موقــع ني التونــسيالــشبانلقــد اســتفاد 

التي تحدث فيهـا , تونسعن رسالة سفري الواليات املتحدة األمريكية يف , اإللكرتوين) ويكيليكس(

فكانـت تلـك , وزوجتـه) زين العابدين بن عيل(عن الرثوة الطائلة التي ميتلكها الرئيس التونيس 

, اليوتـوب, تـويرت, الفيس بوك(الرسالة مادة دسمة تالقفها املحتجون ونرشوها عىل مواقعهم يف 

 الـذي أدى إىل إقبـال ملفـت األمر, ويف الشبكات اإلجتامعية األخرى) والهواتف النقالة, املسنجر

فحفزت فيهم تلك املعلومات إىل جانب الوضـع املـرتدي يف الـبالد ,  عىل هذه املواقعالشبانمن 

, ية مهيـأة لالنطـالق يف أول إشـارة تظهـرالـشبانوكانت الجامهري , ًعموما روح االنتفاضة والثورة

 .حراق نفسهعىل إ) عزيزيمحمد البو(رة األوىل من إقدام الشاب فجاءت الرشا

 التـي مل تعـد بـسيطة كـام , وهذا ما يدعو إىل التوقـف عنـد أهميـة الوسـائل اإلعالميـة

ـــة ـــورة التكنولوجي ـــل ظهـــور الث ـــت قب ـــة , كان ـــة الحديث  فتخطـــت دورهـــا يف عـــرص التقني
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ًفأصبحت محركا فاعالً للشعوب من أجل املطالبـة , كوسائل إعالمية ذات سلطة معنوية محددة

ًوأصبحت أيـضا عـامالً مؤرقـا دامئـا للحكومـات املـستبدة والحكـام , رشوعةبتحقيق مطالبهم امل ً ً

 . الدكتاتوريني

: ويتساءل الدكتور فتحي حسني عامر عن املدى الذي ستبلغه ثورة الفـيس بـوك بـالقول

إىل أين سوف يقودنا الفيس بوك؟ هل سيقودنا لثورات علمية ناجحة وأن يكون ملتقـى ثقـايف "

قوي ومؤثر يف حياتنا؟ أم سيقودنا لتفاهـات واخرتاقـات وتقلبـات يف الحيـاة واجتامعي وسيايس 

ًالسياسية؟ هل سيكون مثن الحرية يف التعبري عن الرأي غاليا لنا؟ أم سـيكون مثنـا بخـسا علينـا؟  ً ً

 عـامر ص -9(. "ًفهل حقا الحرية املطلقة مفسدة مطلقة؟ أم ستكون الحرية هي طريق اإلبداع

214 .( 

سـتقودنا هـذه الوسـائل االتـصالية الحديثـة ومنهـا بـالطبع شـبكات التواصـل فإىل أيـن 

ويقـول يف هـذا . وماذا بعد الدور الذي لعبته وتلعبه يف تحريك الجامهري الغاضـبة؟, اإلجتامعية

مواقع التواصـل اإلجتامعـي : " إنلألبحاث يف لندن) بوليس(مدير مركز ) تشاريل بيكيت(الصدد 

 ثورات، بل يخلقهـا الفقـر والغـضب والحكـام املـستبدون، لكـن يف هـذه عىل اإلنرتنت ال تخلق

الحاالت شاهدنا كيـف عملـت مواقـع التواصـل اإلجتامعـي عـىل اإلنرتنـت عـىل تنظـيم النـاس 

جوم عىل من هـم يف الـسلطة، وإلبـالغ العـامل الخـارجي أن لـلـهوالرتويج للرسالة، وكانت وسيلة 

عتقد أن مواقع التواصل اإلجتامعـي عـىل اإلنرتنـت كانـت الناس هنا غاضبون ونشيطون، لذلك أ

 . ً"فعالة بصورة ملحوظة يف وقت قصري جدا

ــسرية  ــة تنظــيم م ــة يف عملي ــع التواصــل اإلجتامعي ــت ومواق وحــول دور شــبكة اإلنرتن

الناس يتعلمون من بعضهم البعض، الناس يف ليبيا ينظرون إىل مـا ): "بيكيت(االحتجاجات يؤكد 

والناس يف مرص قالوا إنهم نظروا إىل ما فعله نظراؤهم يف تونس مع الفيس بـوك حدث يف مرص، 

والربيد اإللكرتوين والوسائل األخرى، إذن فهم يتعلمون الدروس عن تنظـيم الحمـالت والنـشاط 

والوسائل التي ميكن أن يستخدموها عىل اإلنرتنت، هم يقلدون بعـضهم الـبعض، , والدميقراطية

 ."عاالً بحق بالنسبة لثقافتهمويتبنوه ويجدونه ف
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ال , إن من يرى يف ثورة الشبكات اإلجتامعية قوة تهـز عـروش الطغـاة: " إىل القولنخلص

ًيستثني فيام يـرى أن هـذه القـوة تطـال أيـضا غالبيـة الحركـات الوطنيـة واألحـزاب الـسياسية 

, مـرص, تـونس: ( يفوهذا فعالً ما أثبتته الثـورات الـشعبية التـي حـدثت, والتنظيامت التقليدية

, وقد ال يستثنى بلد يف املنطقة مـن ريـاح التغيـري هـذه, وغريها) والبحرين, سوريا, اليمن, ليبيا

 ".التي تساعد يف دفعها وتحريكها شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل اإلجتامعية

 ): يناير25ثورة (ية املرصية الشبانالثورة 

بـسبب األوضـاع ,  مـا يف مـرصًان يحـدث تغيـريكان الرأي العام الدويل والعـريب يتوقـع أ

وتفكك العالقات والروابط اإلجتامعية بني أطياف الشعب املـرصي , املعيشية والسياسية الصعبة

الـذي يقـوده الـرئيس املـرصي ) الحـزب الـوطني(وسيطرت حزب الـسلطة , منذ سنوات عديدة

ادة الــشعب املــرصي يف ولجوئــه إىل تزويــر إر, عــىل مقاليــد الحكــم) حــسني مبــارك(الــسابق 

 .املفروض عىل الشعب منذ عقود عديدة) قانون الطوارئ(واإلبقاء عىل , االنتخابات النيابية

دفعـت بـبعض , كل هذه األمور وغريها من املعاناة الحياتية اليومية للمواطنني املرصيني

الكمبيـوتر واالسـتفادة مـن مهـاراتهم التقنيـة يف ,  إىل كرس حـاجز الـصمتالشبانالنشطاء من 

فأنشأوا لهم مواقع خاصة من املدونات وشبكات التواصل اإلجتامعـي , ووسائل اإلتصال الرسيعة

خالـد (ًتخليـدا لـذكرى الـشاب املـرصي , )كلنا خالد سعيد(وموقع )  أبريل6شباب (موقع : مثل

التــي جــرت يف مدينــة , الــذي قتلتــه قــوات األمــن املــرصية خــالل االحتجاجــات األوىل, )ســعيد

 . إلسكندريةا

وقـد أثـر الفـيس بـوك يف الحيـاة : " يف هـذا الـصددويقول الدكتور فتحـي حـسني عـامر

وهذا الجروب دعا فيـه )  أبريل6شباب (ًالسياسية أيضا يف مرص خاصة بعد ما أن أنشئ جروب 

وشـارك يف هـذا , )2008 أبريـل 6(يف إرضاب يـوم ) غزل املحلة(مؤسسيه إىل املشاركة مع عامل 

ألف شخص وقد سبب هذا الجروب يف أزمـة سياسـية عامـة وأزمـة مـع ) 71(أكرث من الجروب 

مؤسسة الجروب خاصة ومع الفيس بوك عامة وكان له تأثريه الغري متوقـع يف حياتنـا الـسياسية 

والتي تخطى بها عرص التدوين واملدونون الذين كـانوا ميثلـون أول طـرق الحريـة والتعبـري عـن 

 . "الرأي
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عىل اشتداد الحركة , )ثورة الياسمني(أن يغفل تأثري الثورة التونسية الخرضاء ال ميكن هنا 

ًفقد كانت حـافزا وملهـام لهـم وأسـلوبا ناجعـا ومجربـا يف دعـوة , ية يف مرصالشباناالحتجاجية  ً ً ً ً

الخامس (فانطلقت الرشارة املرصية األوىل يوم الثالثاء , أصدقائهم وتحديد مواقع وأزمنة التحرك

أيـام الحريـة يف ميـدان (يف كتابـه ) محمـد الـشامع(ويقول األستاذ ). 2011ين من يناير والعرش

. "مل يكن أكرث املتفائلني يتوقع أن يتجاوز عدد املتظاهرين يف ميـدان التحريـر األلـف)" "التحرير

 ). 13 الشامع ص -8(

هـدأ : "عيقـول الـشام, ويف مـساء ذلـك اليـوم, كان ذلك يف صباح اليوم األول من الثـورة

, وكان البعض يخىش من هجوم أمنـي جديـد, الوضع يف امليدان مرة أخرى بحلول التاسعة مساء

عـىل الفـيس ) كلنا خالـد سـعيد(وأعضاء صفحة )  أبريل6شباب (ًوخصوصا من , كام أن البعض

 .."ًبوك اتفقوا عىل االعتصام مجددا يف اليوم الذي يليه

ًيوما مـن االحتجاجـات ) 18(لتبلغ ذروتها بعد تصاعدت أيام الغضب : " إىل القولنخلص

 الــشبانوالتــي قــدم خاللهــا , )ميــدان التحريــر(الــصاخبة والتحــشدات الجامهرييــة الكبــرية يف 

يـوم النـرص , )2011الحادي عرش من شـباط (فكان يوم .  العديد من الضحايا والجرحىنياملرصي

,  عنه أمـام غـضب ونقمـة الجامهـريًعن الحكم رغام) حسني مبارك(املؤزر بتنحي رأس النظام 

 انعطافـة ثوريـة ني املـرصيالـشبانوبهذا سجل , التي كانت تطالبه بالرحيل وال يشء غري الرحيل

 ".حادة يف مفهوم العمل السيايس وتقاليد الحكم املتخلفة

يف سـاعة الغـروب ظهـر عمـر سـليامن عـىل : "ويصف الشامع لحظات االنتـصار بـالقول

رصي ليعلن تخيل مبارك عن سلطته كـرئيس للجمهوريـة وتكليفـه املجلـس شاشة التليفزيون امل

لكنها بالنسبة لكل من , بالفعل كانت ساعة الغروب. األعىل للقوات املسلحة بإدارة شؤون البالد

, عمت األفـراح أرجـاء امليـدان.. رشوق شمس الحرية من جديد, يف امليدان كانت ساعة الرشوق

فكـانوا ) اإلخـوان املـسلمني(أمـا ).. الشعب خالص أسـقط النظـام (وهزت جنبات املباين بهتاف

 .)" وحده أسقط النظاملـلـها.. (يرددون
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ية املـرصية والـدور الـذي لعبتـه املـدونات الـشبانويف العودة إىل ما قبل أحداث الثـورة 

) ح إبـراهيمفاطمة الزهراء عبد الفتـا(ة املؤلففإن , اإللكرتونية يف تهيئة األجواء السياسية للثورة

ارتبط : "بقولها) العالقة بني املدونات اإللكرتونية واملشاركة السياسية يف مرص(تسلط الضوء عىل 

واللـذين شـهدا بتـصاعد حملـة رفـض توريـث ) 2005 ـ 2004(صعود املدونات املرصية عـامي 

ة تعدديـة، الحكم يف مرص، ثم الفعاليات املرتبطـة باالنتخابـات الربملانيـة وأول انتخابـات رئاسـي

حيث أدى الحراك السيايس الذي شـهدته الـبالد يف ذلـك الوقـت إىل اتجـاه القـوى املعارضـة إىل 

التعبري عن آرائها عرب اإلنرتنت باعتباره وسيلة سـهلة للتعبـري عـن آرائهـم، وهـو مـا سـاعد عـىل 

 انتشار املدونات التي حملـت آراء املعارضـني مـن مختلـف االتجاهـات، حيـث ارتـبط ظهورهـا

 بحركات املعارضة السياسية، مام جعلها ساحة مفتوحة للتعبري عن مختلف التوجهات السياسية

ــرى ــهون ــت : " أن ــي لعب ــة وشــبكات التواصــل اإلجتامع ــدونات اإللكرتوني ــب امل إىل جان

الجزيـرة والعربيـة وقنـوات أجنيـة أخـرى ناطقـة باللغـة : (الفضائيات التليفزيونية العربية مثل

ًبارزا متميزا ومساعدا يف تغطية األحـداث التـي رافقـت انتفاضـات واحتجاجـات ًدورا , )العربية ً ً

 تلـك –موظفـة , وغريهـا) مرص وتونس والجزائر والبحرين وليبيا والـيمن وسـوريا: (الشعوب يف

, تـويرت, الفـيس بـوك: ( أحدث مـا توصـلت إليـه تكنولوجيـا اإلعـالم الجديـد مثـل–الفضائيات 

ملة ومبارشة عىل مدار الساعة يف حالة تصاعد االحتجاجـات وسـخونة يف تغطية شا, )واليوتيوب

 ".األحداث

يـرى الـدكتور , وحول أهمية اإلعالم الجديد وتكيفه مع ما يحدث عىل الساحة اإلعالمية

ال : "رشيف درويش اللبان أستاذ الصحافة وتكنولوجيا االتصال بكلية اإلعـالم إن اإلعـالم الجديـد

ًيعد إعالما مستحدثا ، بل هو إعالم متطور ومتجذر يف تجربة األمـم والـشعوب، ويتميـز بجملـة ً

وتطـور أدوات الرقابـة، القدرة عىل التكيف مع تطور وسـائل االتـصال، : من الخصائص من بينها

ًقتصادية، فكثـريا مـا يظهـر اإلعـالم البـديل يف الـساحة والضغوط اإلجتامعية والسياسية ورمبا اإل

تلفة، وذلـك حـسب املرحلـة التاريخيـة التـي ميـر بهـا املجتمـع ونوعيـة اإلعالمية يف أشكال مخ

 ). موقع إلكرتوين100(. "الفاعلني الذين يستعملون اإلعالم البديل
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 يف الـشبانهناك سالح آخر ال يقل خطورة عن األسلحة التـي اسـتخدمها : " إىل أننخلص

هذا الـسالح هـو , اح تلك الثوراتثوراتهم التي يسجل للتكنولوجيا الحديثة دورها البارز يف إنج

 املنتفضة النكـات والـسخرية يف فـضح سـلوك وتـرصفات الشبانفقد وظفت جموع ) السخرية(

وكانت تنتـرش هـذه الـسخرية والنكـات عـىل صـفحات شـبكات , أزالم النظام واملحسوبني عليه

لنـاس وتغطيـة ًوكان كل ذلك يجري ردا عىل تجاهل إعالم الـسلطة إلرادة ا, التواصل اإلجتامعي

 . تحركاتهم ومطالبهم الداعية لإلصالح واإلطاحة برأس السلطة

جعلهـم ) الفـيس بـوك(فإن تعلـق املـرصين بـشبكة , ًومن الطريف أيضا يف هذا املجال

إضافة إىل ما حظي بـه مـن ): "إبراهيم فرغيل: (كام يقول الكاتب".  عىل أبنائهمًأسامءيطلقونها 

ني املرصين الـذي أنجـب طفلـة خـالل أحـداث الثـورة يف مـرص سمعة طيبة جعلت أحد املواطن

 ).142 فرغيل ص -19(. "ًتيمنا بالثورة) فيس بوك(يسميها 

,  املـرصيالـشبانإن الثورة املرصية كتبت بداية لتحرر الشعوب وغريت نظـرة العـامل إىل 

ــع التواصــل اإلجتامعــي خــصوصا  ــرزت دور مواق ــويرت, الفــيس(ًوأب ــوب, ت عــديها يف ت, )واليوتي

, وكسب األصدقاء مـن مختلـف بلـدان العـامل, وتجاوزها لحدود التواصل الشخيص أو بني األفراد

فقد أصبحت هذه املواقع وسيلة محفزة وداعمة , باإلضافة إىل زمالء الدراسة واملعارف واألقارب

ر كـام يؤكـد الـدكتو. إىل كل من يطمح بتغيري الواقع السيايس السيئ الذي كـان يعـيش يف ظلـه

ًلقد فتحت تكنولوجيا اإلعالم الجديد بابا واسعا لحرية اإلعـالم ال ميكـن ): "سعود صالح الكاتب( ً

إغالقه ووسيلة سهلة إليصال املعلومات ونرشها إىل جميع أطراف العـامل بحيـث أصـبح الـسؤال 

د هل ستستفيد املجتمعات من هذه الفرصة أم أنها ستتوه تحت وطأة الـرتد: ًاملطروح حاليا هو

 ). موقع إلكرتوين101(. ؟)"تكنولوجيا اإلعالم الجديد: (والخوف من ذلك املسمى

وبهــذا ازدادت أهميــة هــذه الــشبكات اإلجتامعيــة وازدادت معهــا يف نفــس الوقــت 

 الـذي مل يعـر أهميـة لهـذه املواقـع , ًأعداد املشرتكني الجدد فيها وخـصوصا يف العـامل العـريب

, الثـائر يف كافـة البلـدان العربيـة ومنطقـة الـرشق األوسـط الشبانقبل استخدامها من قبل 

ــرصية ــورة امل ــداث الث ــا ألح ــالم يف تغطيته ــائل اإلع ــدرت وس ــشعب , وق ــع ال ــوايل رب  إن ح
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ًاملرصي يقبلون يوميا عىل شبكات التواصل اإلجتامعي ملعرفة األخبار وتطورات األحداث وتلقـي 

 . التعليامت والتحضري لأليام االحتجاجية القادمة

) الفيس بـوك(ًوخصوصا شبكة , ًوهذا بدوره أنعكس إيجابيا عىل الشبكات اإلجتامعية ذاتها

بعد أسابيع قليلة من بدأ الثورات الـشعبية التـي انـدلعت رشاراتهـا يف ): "إبراهيم فرغيل(كام يقول 

سؤولون عن أعلن امل, تونس وانتقلت منها إىل مرص ثم اليمن وليبيا وغريها من دول املنطقة العربية

مليـار ) 65(عن ارتفاع قيمـة املوقـع إىل , )الفيس بوك(املوقع اإلجتامعي األكرث شهرة يف العامل اليوم 

ًمحققا رقام قياس, دوالر ًومـؤرشا إىل , جتامعـي عـىل شـبكة اإلنرتنـتًيا يف القيمة املادية ألي موقـع إً

جتامعي يسهم يف إثراء العالقات صال إالذي أنجزه املوقع كوسيلة اتداللة كبرية عىل التوسع الرهيب 

 ).144 فرغيل ص -19(. "اإلجتامعية واملعلوماتية بني مالين البرش يف أرجاء العامل

لتكون مالمئة لتحركهم ,  يف تونس ومرص من توظيف هذه الشبكاتالشبانهذا ما مكن 

, زات الـسامةوتبادل الخربة والتحذيرات من أساليب السلطة ومواجهـة القـوة العـسكرية والغـا

جـاء مـردوده ) الفـيس بـوك وتـويرت: (وإن ما أقدم عليه النظام بحجب بعض هذه املواقع مثـل

يف الوصـول ) غوغـل( الثائر من االستفادة من الخدمة التي قدمتها الشبانإذ متكن , ًعكسيا عليه

 .إىل موقع تويرت من خالل التلفونات

ية الـشبانناوئني وهذا ما برز يف الثورة  كام هو معروف فأن لكل ثورة م: إىل القولنخلص

ويف مقدمتهم بعـض العـاملني يف وسـائل اإلعـالم وبعـض األدبـاء والفنـانني والرياضـيني , املرصية

ومل يكتفوا فقط بالنيـل مـن شـباب الثـورة والتقليـل , وغريهم من املؤيدين لنظام حسني مبارك

قون التربيـرات وبل راحـوا يـس, مباركمن دورهم الفاعل يف تحريك الجامهري الغاضبة ضد نظام 

الـذي عـرف بــ ) 2011 ينـاير 28يـوم ( ومرتزقة النظـام عـىل املتظـاهرين يف )بلطجية(العتداء 

 شـبكات التواصـل إال أن شـباب مـرص متكنـوا مـن فـضح هـؤالء العمـالء عـىل). موقعة الجمل(

 . ًهم وعزلهم جامهرييااإلجتامعي وتحيد

وحـني ال يـسمح ,  الدولة حينام تدعمها الطبقات املتعلمـةإن الدعاية التي تتم بإرشاف"

ًبإمكانها أن تحدث أثرا كبـريا, بأي انحراف عن الهدف ن  وكثـريوهتلـرًذلـك كـان درسـا تعلمـه , ً

 ). 8 تشو مسيك ص -4(". ويتم إتباعه حتى اليوم, غريه
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عـامل وبعد تعرض املتظـاهرين يف مـرص أل): "إبراهيم فرغيل(وعن موقعة الجمل يقول 

عنف من قناصة الداخلية الذين هاجموا املتظـاهرين يف ميـدان التحريـر يف موقعـة عرفـت بــ 

, حيث أنطلق هؤالء البلطجية إىل التحرير عىل ظهور بعـض الخيـول والجـامل, )موقعة الجمل(

ارتفعت حدة غضب املتظاهرين وارتفع سقف مطالبهم إىل تنحية الـرئيس حـسني مبـارك عـن 

 ).144 فرغيل ص -19(. "سدة الحكم

ـات الشخـصية بـني الثـوار : " إىل القـولنخلص لقـد أدت ثـورة شـباب مـرص إىل تعميـق العالق

ومل يـستثنوا , فكانوا يتسابقون عىل كتابة الشعارات ويتفننون يف صياغتها, ورفعت الروح املعنوية فيهم

حتـى أنهـم نـصبوا , طـرائفهماألهازيج الشعبية واألغاين والقصائد الشعرية من تضمينها يف شعاراتهم و

ية اسـتطاعت أن تخلـق كـوادر إعالميـة الـشبانإن هذه الثـورة . إذاعة خاصة بالثورة يف ميدان التحرير

ومخاطبـة الجامهـري , شابة متميزة بإمكاناتها وقدرتها عىل استعامل أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة

واجهـة وهزميـة اإلعـالم الـسلطوي الـضخم هذه الخاصية مكنتهم من م, بلغة سهلة ومفهومة ومقبولة

مـا سـبقتها مـن ثـورات يف تـاريخ ن كام أن هذه الثورة متيزت عـ, الذي ميتلك من أدوات اإلعالم الكثري

كونها استطاعت أن تطيح بنظام من أعتى األنظمة القمعية يف املنطقة العربية والـرشق , مرص الحديثة

ًوقد تكون درسا ملهام للشباب ال, األوسط  ".ًثائر يف املنطقة عموماً

وبهذا الصدد يورد مركز الدراسات والوثـائق اإلقتـصادية والقانونيـة واالجتامعيـة التـابع 

رئيس الجمعية الدولية ملكافحة الجرمية ) محمد شوقي(ًرأيا للدكتور , لوزارة الخارجية الفرنسية

كيـف : األول: "ثـة محـاور هـييتمحور يف ثال)  يناير25شبكة اإلنرتنت وثورة (حول , اإللكرتونية

كيف انترشت فكرة الثورة وفعالياتها عرب : ًاستخدم شباب الثورة الفيس بوك وتويرت تقنيا، والثاين

. "ًكيف تطور أداء شباب الثورة موضوعيا حيال فعاليات ثـورتهم: الثالثالفيس بوك وصفحاته و

 ). موقع إلكرتوين102(

ر الثالـث للطريقـة التـي تـم فيهـا اسـتخدام يف املحـو) محمد شـوقي(ويتعرض الدكتور 

 موقعي الفيس بـوك وتـويرت يف إدارة أنـشطة وفعاليـات الثـورة مـن خـالل سـت مراحـل خـالل 

ـــن  ـــرتة م ـــاير إىل 10(الف ـــر10 ين ـــة).  فرباي ـــل مرحل ـــضمنت ك ـــد ت ـــوار , ولق ـــن الث  أداء م
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بــالتخطيط  (نــشغالً مالــشبانيف املرحلــة األوىل كــان : "فيقــول. يف مقابــل أداء الــسلطة والنظــام

 الثالثـة كـان الثـوار  املرحلـةويف) الغضب املـسامل(وىف املرحلة الثانية كان الرتكيز عىل ). والحشد

ويف املرحلـة الرابعـة اسـتخدم الفـيس بـوك ملـا سـامه الـبعض بــ ) عدالة القـضية(يركزون عىل 

ك يف التوعيـة الـسياسية ويف املرحلة الخامسة كان الثوار يوظفون الفيس بـو) الثبات عىل املبدأ(

جمعـة (إىل أن وصـلنا إىل املرحلـة الـسادسة وهـي تنظـيم ) الرتكيز عىل الهدف(وبث اإلرصار و 

 ). موقع إلكرتوين102(. )"الزحف عىل القرص الرئايس(و) الغضب

ن مجريات األحداث يف الثورة املـرصية والـدور الـذي أ "نرىيعة اإلعالم الجديد وعن طب

, والظهـور القـوي لإلعـالم الجديـد أو اإلعـالم الـشعبي أو البـديل, الم الحديثـةلعبته وسائل اإلع

ًأثبتت مجتمعة إن هذا اإلعالم ينحو منحى إنسانيا ويحمل طابعا تقدميا قياسا بـاإلعالم القـديم  ً ً ً ً

الذي كان يحتكر املعلومة ويحجب األخبار وتطورات األحداث التي ال تتناسب وسياسته , السائد

وقد جاء اإلعالم الجديد ليسمع صوته إىل كل من يريد أن يـسمع , ة عن جمهور املتلقنياإلعالمي

ويـسقط بقـوة أبـاطرة , من السياسيني واإلعالميني واملعنيني وإىل كافة املهتمني من سـائر النـاس

الـذين كـانوا يتحكمـون بالوسـائل اإلعالميـة ويـسريونها , اإلعالم الرسمي ومؤسـساتهم القمعيـة

 ".تهم وتوجهاتهم السياسية اإلعالميةحسب رغبا

هـذه الثـورات الـشعبية الجديـدة : "إن) إبـراهيم فـرغيل: (وبهذا الصدد يقـول الكاتـب

تتحـدث , تتسلح جميعها بوسائل االتصال الحديث لتكشف أن التغيري قادم مـن عقـول عـرصية

 ميكـن اختزالهـا يف ولعل أبـرز تجلياتـه, ًووعي مختلف متاما, ولديها أفكار مختلفة, لغة مختلفة

فقـد بـدا املـشهد بيـنام الخيـول والجـامل تتقـدم إىل ميـدان , الشهرية يف مرص) موقعة الجمل(

ورمبـا إىل عـرص , لتهاجم املتظـاهرين املـساملني كأنـه ينتقـل بنـا للعـرص امللـويك فجـأة, التحرير

وفلولـه ومـدى وقد فضحت هذه الصورة الخيال القديم الـذي ميتلكـه النظـام البائـد , الجاهلية

ًولهذا يبدو جليا أن الحادثة ستفرض صوتها يف هذه املعركة ألنها , شيخوختهم الفكرية والذهنية

 . "مع رشوطها األخالقية والجاملية تبدو أقوى بكثري من كل أسلحة الدكتاتور



اإلطار النظري:  ين  الفصل الثا  

137 
 

 الجـاهزة التـي كانـت  اإلعالميـةأن الفرد يف املجتمعات العربية مترد عىل الوجبـة: ونرى

ًوأصبح مشاركا ومتفـاعالً , والتي كانت من طرف واحد فقط, ها له وسائل اإلعالم التقليديةتقدم

التـي , فيقدم األفكار ويحلل األخبـار ويـرد عـىل بعـض اآلراء, ومحلالً ملا يدور حوله من أحداث

ًوال يسمح أبدا للنيل من كرامتـه أو التقليـل مـن , تتعارض مع مصالحه ويعقب عىل املفيد منها

ًرافضا بذلك أسلوب التلقـني الـذي تعتمـده , نه وشخصيته ودوره الفاعل يف العملية اإلعالميةشأ

 .وسائل اإلعالم القدمية والرسمية

عمـر عبـد العزيـز (وحول أهميـة ومـدى االسـتفادة مـن أدوات اإلعـالم الجديـد يقـول 

 يف إنجـاح ثورتنـا نشعر يف هذه الثورة أن أدوات اإلعالم الجديد لن نستفيد منها فقط): "مشوح

وتحقيق أهدافها، ولكننا نعتمد عليها أيضا يف عملية التغيـري ملـا بعـد الثـورة، فـام زال الطريـق 

 نحو حياة حرة كرمية، ولن نستغني عـن هـذه األدوات التـي أصـابت النظـام املـستبد يف طويالً

 كلـه مقتل، وليس هناك أروع من سالح فتاك تـستخدمه وهـو معـرتف ومـرصح بـه مـن العـامل

ومتاح أيضا للجميع، فقط يحتاج العقل ليستخدمه بالطريقة الصحيحة واملفيدة من أجـل ثـورة 

 ). موقع إلكرتوين96(. "ناجحة

إال أن , ن ثورة شباب مرص بالرغم من أنها جاءت بعـد ثـورة شـباب تـونسأ: ًأيضا  ونرى

ًتفاعالتها أخذت منحى جديدا ألهميـة ودور مـرص الفاعـل يف منطقـة الـرش وسـعة , ق األوسـطً

التـي يعتربهـا العـرب رأس , مساحتها وإمكانياتها السياسية والعـسكرية واالقتـصادية والبـرشية

وكـذلك , الحربة يف مواجهـة التحـديات التـي تـرض مبـصلحة األمـة العربيـة وقـضاياها املـصريية

 . وقدرتها العلمية والتكنولوجيةً,ريادتها الثقافية والفنية خصوصا

ًية املـرصية أهميـة كـربى وموقعـا الشباناب وغريها أعطت الثورة كل هذه األسب

ًمتميزا وحافزا كبريا للشباب العريب الذي يتطلع إىل حياة أفضل يف بلدانهم ً وقـد أصـبح , ً

ـــشعبية  ـــة ال ـــائل اإلعالمي ـــة الوس ـــرتدد يف كاف ـــرصي ي ـــشباب امل ـــوري لل ـــل الث  املث
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 يف املنطقـة العربيـة وشـامل أفريقيـا الـشبانية لغالب, واملدونات اإللكرتونية واملواقع الشخصية

انتفاضات مامثلة يف العديـد مـن بلـدان املنطقـة وشاهد العامل أجمع , ومنطقة الرشق األوسط

وقـد حققـت بعـضها نجاحـات , امتدت من املحيط إىل الخليج بأشكال متعددة ووتائر مختلفة

ام أثبتت مجريات التاريخ عىل مر ولكن ك, جزئية وبعضها ما زالت متعرثة وأخفق البعض اآلخر

 .ُبأن النرص دامئا حليف الشعوب, العصور
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 الفصل الثالث

 الفصل اإلجرايئ

 

 : املقدمة

 التي اعتمدت عىل اسـتامرتني هذا الكتابيتطرق هذا الفصل إىل اإلجراءات املنهجية يف 

, املؤلـفويتنـاول الـصعوبات التـي واجهـت , كل وثانيـة لتحليـل املـضمونواحدة لتحليل الـش

ويتوقف عند مفردات األداة واملراحل التي مرت بهـا والتغـريات التـي طـرأت عليهـا يف الحـذف 

واسـتخدام , ومؤرشات الصدق والثبات واملعادلة املتبعة والنتـائج الدالـة عـىل القيـاس, واإلضافة

ويحدد املنهج العلمي , وية لتحديد ترتيب الفئات الرئيسة والفرعيةعدد التكرارات والنسب املئ

هـذا وتحديـد الفـرتة الزمنيـة املعتمـدة ل, املستخدم يف هـذا البحـث لتحقيـق أهـداف الدراسـة

واإلجراءات العمليـة , واملدة املستغرقة إلعداد االستامرات والتعديالت التي طرأت عليها, الكتاب

 : وهذه أبرز اإلجراءات مع عرض موجز ألهمها, تغريات املرافقة لهالتحليل مفردات العينة وامل

 :  اإلجراءات املنهجية للدراسة: أوالً

ــة  ــا واملتمثل ــة املناســبة له ــم إعــداد األداة التحليلي ــا ألهــداف البحــث ت ًتحقيق

وقـد طبقـت اإلجـراءات , األوىل لتحليل الـشكل والثانيـة لتحليـل املـضمون: باستامرتني

ومـن ثـم جـرى , فيلة للتحقق من صـدق وثبـات قيـاس هـاتني االسـتامرتنيوالسبل الك

مقارنــة بــني املواقــع اإللكرتونيــة واملواقــع اإلجتامعيــة (, تطبــيقهام عــىل عينــة البحــث

ومبوجبها تـم اسـتخالص , وقد تم تحليل االستامرتني مبوجب جداول, ")ًمنوذجاأالعربية "

 . نتائج البحث واستنتاجاته ومقرتحاته

  :املؤلف الصعوبات التي واجهت ً:اثاني

 :تتمثل يف األيت املؤلفالصعوبات التي واجهت 
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,  هـي قلـة أو شـبه انعـدام املـصادرهذا الكتـاب يف املؤلفإن أبرز الصعوبات التي واجهت  -1

وإذا كانـت هنـاك دراسـات ,  تتناولها الدراسـات بكثافـة ملعناوينكون الدراسة حديثة وتتناول 

سـواء ,  من الحصول عليهـااملؤلفًفهي قليلة جدا ومل يتمكن , هذا الكتابب من تناولت ما يقرت

وقـد حـاول , يف املكتبات العامة أو املكتبات الخاصة أو حتى من مكتبـات األصـدقاء الشخـصية

الحصول عىل بعض املصادر التي تفيد الدراسة وتغني البحـث ولكـن ,  يف مكتبات بغداداملؤلف

إال , ر التي حصل عليها من كتب ومطبوعات ال تفي بـالغرض املطلـوبوإن املصاد, دون جدوى

 .أنها تساعد بعض اليشء يف جوانب أخرى من جوانب البحث

 بعض األصدقاء عند زيارتهم إىل أربيل بالبحث عن بعض املصادر التي قد املؤلفوكلف 

, ت الدراسـةوعادوا بكتب صحفية ودوريات وكراريس ال متـت بـصلة إىل متطلبـا, تخدم البحث

وعـادا , ًوكلف أيضا زميلني آخرين يدرسان يف مـرص بالبحـث يف مكتبـات القـاهرة واإلسـكندرية

وأغلبهـا عبـارة عـن تقـارير ,  الفرعيـة مـن الدراسـةعنـاوينببعض الكتب التي تتنـاول بعـض ال

أو يوميات صحفي رصد مجريات وتطـورات األحـداث , إخبارية صحفية ألحداث الثورة املرصية

, أو بعض الكتـب التـي ترحـل كـل مـشاكل األمـة عـىل التكنولوجيـا الحديثـة, احة التحريريف س

وطمـس تاريخهـا , وغريها التي تـدور يف فلـك نظريـات التـآمر وطمـع الغـرب يف ثـروات األمـة

 .وحضارتها ومنعها من اللحاق بركب العامل املتقدم

 يقومـان عـىل الـدوام )الفيس بـوك(  واالجتامعي)نت.العربية (إن موقعي العربية اإللكرتوين -2

ويف ضـوء , ًوفقـا ملتطلبـات الرسـالة اإلعالميـة التـي يؤمنـان بهـا, بإجراء التغيريات والتحـديثات

وأثنـاء فـرتة إعـداد اسـتامريت تحليـل الـشكل , مجريات األحداث وما يستجد عليها من تطورات

 صـفحات ومفـردات ومنهـا, واملضمون يف املوقعني حذفت صفحات ومفـردات وأضـيفت أخـرى

 إعادة النظر فيهـا وتعـديلها املؤلفمام تطلب من ,  أن ضمنها يف تلك االستامراتللمؤلفسبق 

وحـدث الـيشء ذاتـه أثنـاء عمليـة تحليـل املفـردات , لتتطابق مع صفحات ومفردات املـوقعني

ًإال أنها مل تحدث تغريا كبريا عىل مفردات األداة ومل تؤثر عىل قياس ال, املختارة  . صدق والثباتً
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بحـذف ,  يف زاويـة التغيـري)نـت.العربيـة (ومثال عىل ذلك قام موقع العربية اإللكـرتوين

, ليبيـا, مـرص, تـونس, الـسودان: (من صفحات التغيـري الـست) السودان(الصفحة األوىل صفحة 

وي ثم حذفت زاوية التغيري التي تحتـ, التي سبق للباحث أن انتهى من تحليلها, )وسوريا, اليمن

وأرفقـت هـذه الـصفحات كزوايـا مرتبطـة , عىل الصفحات الست بكاملها من الصفحة الرئيسية

مـا .. الـسودان(مبسمى آخر ) السودان(مضافة لها صفحة , بزاوية الرشق األوسط يف عنق املوقع

بعـد .. مـرص(وتغيري أسم صـفحة  ,)تونس بعد العاصفة(صفحة ومحذوفة منها , )بعد االنفصال

إىل زوايـا العنـق اإلحـدى ) آخـر األخبـار(وكذلك أضيفت صفحة  ,فقط..) مرص(اسم إىل ) مبارك

, ثقافـة وفـن, طـب وصـحة, الرياضـة, األسواق العربيـة, العامل, الرشق األوسط, الرئيسية: (عرش

 أن يجمـع يف تحليـل الـشكل صـفحة املؤلـفمام ألزم , )وبرامج العربية, األخرية آراء, تكنولوجيا

ويعـدل مـن عـدد صـفحات , لتقـاربهام يف املحتـوى) بـرامج العربيـة(ع صفحة م) آخر األخبار(

 .العنق لتصبح اثنتي عرش صفحة يف املوقع اإللكرتوين

إىل الزوايا املندرجة يف العمود األميـن مـن املوقـع ) نشاط الصديق(كذلك أضيفت زاوية 

خرية ثـالث مفـردات  ثم حذفت يف اآلونة األ, لتصبح خمسة عرش زاوية)الفيس بوك (اإلجتامعي

لتـصبح فقـط اثنتـي عـرشة  ,)واآلراء, نقاشات, اليوتيوب قناة العربية/ قناة العربية : ( هيهامن

, املختـارة إىل تلـك الزوايـا) املوسيقي(وصفحة ) اإلعجابات(ً أيضا صفحات توأضيف, زاوية فقط

ل نفـسه تكـرر أثنـاء والحـا, ً أهميتها وقام بتحليلها مستغنيا عن مفردات سابقةاملؤلففتلمس 

األمـر , )الفـيس بـوك ( واالجتامعـي)نـت.العربية (تحليل املضمون يف موقعي العربية اإللكرتوين

,  إىل الحـذف واإلضـافة واختيـار الـصفحات واملفـردات التـي تخـدم البحـثاملؤلفالذي دفع بـ

ت التــي تتميــز بهــا الــصفحا, وأجــرى التعــديالت عــىل بعــض املفــردات لتــصبح بــذات األهميــة

 .  واملفردات األخرى وباالتفاق مع األستاذ املرشف

ــة دومــااملؤلــفظــروف  -3 ــه املتقلب ــريا يف , ً الــصحية وعــدم اســتقرار حالت ــه كث  ًأثــرت علي

وحرمتــه يف بعــض األحيــان مــن االقــرتاب مــن جهــاز , مواصــلة البحــث واملتابعــة والتحليــل

  ومل يكــن, ان أو بــدينوكــذلك منعتــه مــن بــذل أي جهــد فكــري كــ, الكمبيــوتر لعــدة أيــام
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 يف أوقـات تحـسن املؤلفوهذا ما حتم عىل , بوسعه يف تلك الحاالت إال الخلود إىل الراحة فقط

هـذا أن يضاعف من عمله ويبذل أكرب قدر ممكن من الجهد إلنجـاز متطلبـات , وضعه الصحي

 . الكتاب

 :لدراسةاأداة : ًثالثا

األوىل تناولت : ستامرتني لتحليل عينة البحث ببناء ااملؤلفًتحقيقا ألهداف الدراسة، قام 

) اثنتـان وثالثـني (وقد تضمنت استامرة تحليل الـشكل. تحليالً للشكل والثانية تحليالً للمضمون

 .مفردة) مثانية عرشة(وتضمنت استامرة تحليل املضمون , مفردة

هـدف استخدمت معظم الدراسات السابقة أداة تحليل املضمون لقياس تحقـق ال: األداة

مقارنة (,  فقد استخدمت أداة تحليل الشكل واملضمون لعينة البحثهذا الكتابأما , من عدمه

 مبوجب استامرتني تـم إعـدادهام ,")ًمنوذجاأالعربية "بني املواقع اإللكرتونية واملواقع اإلجتامعية 

 .وعرضتا عىل عدد من األستاذة لغرض التقييم والتصويب, لهذا الغرض

إعداد استامريت تحليل الشكل واملضمون بعدة مراحـل، حيـث قـام وقد مرت عملية 

 بعرض صيغة االستامرات األوليـة عـىل مجموعـة مـن املختـصني والخـرباء واألسـاتذة املؤلف

التــي تطلبــت , وقــد أبــدى املحكمــون جملــة مــن املالحظــات, إلبــداء الــرأي واملالحظــات

األصلية السـتامريت التحليـل، وقـد ة التعديالت أو الحذف أو إضافة بعض الفقرات إىل الصيغ

باإلضـافة إىل املالحظـات التـي , تفق عليه املحكمـون مـن تعـديالت بجميع ما أاملؤلفأخذ 

 مـع  باالتفـاقاملؤلـفوقـد أجـرى , ل واملـضموناستجدت أثناء عملية تحليل مفردات الشك

ًاألستاذ املرشف تغيريا ملحوظا ببعض مفردات االستامرتني وأعاد صياغتهام ً مجـددا بـشكلهام ً

 .النهايئ

 : املنهج املتبع: ًرابعا

 املؤلـففقـد اسـتخدم , ً وتوخيـا للدقـة واألهداف املرجوة منهـاهذا الكتابألهمية 

ًمنهجا علميا واحـدا واسـتامرتني ً األوىل لتحليـل الـشكل والثانيـة لتحليـل املـضمون وقـوائم : ً

 .استقصائية
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ذي يعرف استخداماته األساسية الدكتور راسم  ال:املنهج املستخدم منهج املسح الوصفي

البحوث التـي : "بأنه يستخدم يف, )مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية(محمد الجامل يف كتابه 

, تستهدف وصف سامت أو آراء أو اتجاهات أو سلوكيات عينات من األفـراد ممثلـة ملجتمـع مـا

ولكن عىل الرغم مـن أن .. ت منه العينةمبا يسمح بتعميم نتيجة املسح عىل املجتمع الذي سحب

ًمـنهج الوصـف يلعــب دورا وصـفيا ًإال أنــه ميكـن أن يلعـب دورا تفــسرييا بـرشح األحــداث أو , ً ً

عندما نسأل عينة , ًويستخدم أيضا يف الدراسات التجريبية وشبه التجريبية. الظواهر التي تدرس

. ًشابهة سؤالً مصاغا بطريقة غري تجريبيةونسأل عينة م, ًمن اإلفراد سؤالً مصاغا صياغة تجريبية

 ."ويستخدم منهج املسح عالوة عىل ذلك يف اختبار متغريات شديدة التعقيد

 :الفرتة الزمنية للبحث: ًخامسا

يف إطـار الحـدود املكانيـة االفرتاضـية للمواقـع اإللكرتونيـة : ً مكانيـاهذا الكتـابتنحرص 

 عـىل الزيـارات املتواصـلة لهـذه املؤلـف ولهـذا ركـز ,ومواقع الشبكات اإلجتامعية عىل اإلنرتنت

 ).الفيس بوك(ًومتابعة كل ما يكتب وينرش حولها خصوصا , املواقع

 / 2 / 11 – 2011 / 1 / 25(يف الحدود الزمانية خالل الفرتة التـي تـم اختيارهـا : ًوزمانيا

اد اسـتامريت التحليـل وقد اسـتغرقت فـرتة إعـد, لتأثري هذه املواقع عىل جمهور املتلقني, )2011

 باالتفـاق مـع املؤلـفوالتعـديالت التـي أجراهـا , وإرسالها إىل السادة املحكمني واملوافقة عليها

الفرتة املمتـدة , ومن ثم اإلجراءات العملية يف تحليل مفردات الشكل واملضمون, األستاذ املرشف

رقت باملحـصلة فـرتة مثانيـة تغأي اسـ, )2011نـوفمرب /  وترشين الثـاين ,2011مارس / آذار (بني 

 .أشهر

 :تحديد املتغريات قيد البحث يف الدراسة: ًسادسا

 املؤلـفقـام : تحليل مفردات الشكل يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي: أوالً

 اثنتـــني (إىل , )نــت.العربيــة (بتــصنيف مفــردات الــشكل يف موقــع العربيــة اإللكــرتوين

وقـد , بني أكرث من خمسني مفـردة قابلـة للتحليـل إىل حـد مـا مفردة ميكن تحليلها )وثالثني

ــا ــان تحليله ــان باإلمك ــي ك ــردات الت ــب املف ــل أغل ــبة لتحلي ــساحة مناس ــرد م ــع , أف  وجم
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 يف تحليـل املؤلـفوالـيشء ذاتـه قـام بـه , بني عدة مفردات يف بعـض األحيـان مبـساحة واحـدة

وذلـك لفائـدة العمليـة البحثيـة , )الفـيس بـوك (مفردات الشكل يف موقـع العربيـة اإلجتامعـي

 . وترصني محتويات الدراسة

 املؤلف صنف :تحليل مفردات املضمون يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي: ًثانيا

 )مثانيـة عـرش(إىل , )نـت.العربيـة (جميع مفردات تحليل املضمون يف موقع العربيـة اإللكـرتوين

وقـد أفـرد مـساحة مناسـبة لتحليـل أغلـب , حليـلمفردة من جميع مفردات املوقع القابلـة للت

وذلـك خدمـة , وجمع بني عـدة مفـردات مبـساحة واحـدة, املفردات التي كان باإلمكان تحليلها

ًللبحث وتوخيـا للدقـة وتحقيقـا ملـصداقية الدراسـة وأعتمـد ذات املعيـار يف تحليـل مفـردات , ً

 .)الفيس بوك (املضمون يف موقع العربية اإلجتامعي

  : مؤرشات الصدق والثباتً:سابعا

مقارنـة (,  ببناء استامرتني لتحليل عينة البحـثاملؤلفً تحقيقا ألهداف البحث، قام :أوالً

األوىل تناولـت تحلـيالً للـشكل , ")ًمنوذجـاأالعربيـة "بني املواقع اإللكرتونية واملواقع اإلجتامعيـة 

 : يف بناء األداتنياملؤلفها وفيام ييل اإلجراءات التي قام ب. والثانية تحليالً للمضمون

 بعرض استامريت تحليل الشكل واملـضمون عـىل عـدد مـن الخـرباء مـن ذوي املؤلفقام  .1

 ).2-1أنظر املالحق رقم (. االختصاص لغرض إثبات مدى صالحيتهام

 جـدوالً لتحليـل مفـردات الـشكل يف املوقـع اإللكـرتوين) اثنني وثالثـني( ببناء املؤلفقام  .2

جـدوالً ) مثانيـة عـرش(وكذلك قام ببناء , )الفيس بوك (وقع اإلجتامعي وامل)نت.العربية(

الفـيس  ( واملوقع اإلجتامعي)نت.العربية (لتحليل مفردات املضمون يف املوقع اإللكرتوين

 ).4-3أنظر املالحق (. )بوك

تم إجراء تغيريات الحذف واإلضافة مبشورة السادة الخرباء كام متت عمليه املطابقـة بـني  .3

أنظـر . (ات االستامرتني وجداول التفريغ ملحتويي الشكل واملضمون لعينـة البحـثمفرد

 ).6-5املالحق 
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بني الخـرباء عـىل جميـع مفـردات كـل أداة بكونهـا صـالحة %) 80( حصل اتفاق بنسبة  .4

 .وبذلك تحقق الصدق الظاهري للقياس, لقياس ما وضعت من أجله

يـغ النتـائج وتعـديل بعـض فقـرات متت االسـتفادة مـن هـذا األجـراء يف عمليـة تفر .5

 .التحليل

 :أداة الصدق والثبات: ًثانيا

 بتـصميم اسـتامريت املؤلـفقـام , هـذا الكتـابً انطالقا من تساؤالت البحـث يف : صدق األداة-أ

ــة البحــث يف مــوقعي العربيــة اإللكــرتوين  )نــت.العربيــة (تحليــل الــشكل واملــضمون لعين

وهـو )  Face Validity(سـلوب الـصدق الظـاهري باسـتخدام أ, )الفيس بـوك (واالجتامعي

الذي يعرب عن اتفاق املحكمني عىل أن املقياس أو األداة صالحة فعالً لتحقيق الهـدف الـذي 

 .أعدت من أجله

 هــي التــي تــتم  فــإن أنــسب االختبــارات)Reliability( إلثبــات املقيــاس: ثبــات األداة-ب

ختبار عىل مـادة التحليـل نفـسها وتعلـيامت بطريقة إعادة االختبار أو تعدد القامئني باال

 بعد شهر من االنتهاء من عملية تحليـل الـشكل املؤلفوقد قام , الرتميز وقواعده نفسها

وظهـرت تغـريات بـسيطة بـني نتـائج التحليـل يف املـرة األوىل , واملضمون بإعادة التحليل

غت نسبة الثبات بـني مـرات وبل, ونتائج التحليل يف املرة الثانية ومل تؤد إىل تغريات كبرية

ىل ثبـات القيـاس يف وهي نسبة كافية للداللة ع, )هولستي(ً وفقا ملعدلة )86.5(التحليل 

 .جميع النتائج

  ت2                            

 ---------------= معامل الثبات 

 2ن+ 1  ن                        

 : أنحيث

 . تائج االختبار األول مع االختبار الثاينعدد الحاالت التي تتفق فيها ن) ت ( 
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 . يف اختباره األولاملؤلفعدد الحاالت التي رمزها  ) 1ن( 

 . يف اختباره الثايناملؤلفعدد الحاالت التي رمزها  ) 2ن( 

 :  الوسائل اإلحصائية-ج

 النسب املئوية يف عملية تحليل نتـائج العينـة بحـساب نـسبة التكـرارات املؤلفاستخدام 

وقد تحقق من عدد التكرارات والنـسب , ًياس قوة الظاهرة الناتجة بالتحليل قياسا إىل نتائجهالق

 . املئوية صدق وثبات ودقة املقارنة بني الفئات
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 الفصل الرابع

 فصل تطبيقي

 :  املقدمة

لدراسـة املعتمـدة الفصل الرابع هو فصل عميل تطبيقي يتضمن تحليل مفردات عينـة ا

ويتوقـف عنـد نقـاط ") ًمنوذجـاأالعربيـة "مقارنة بني املواقع اإللكرتونيـة واملواقـع اإلجتامعيـة (

مفـردات تحليـل الـشكل البـالغ : واملفـردات موضـع البحـث هـي, االتفاق فيها واالختالف بينها

التي , مفردة) عرشمثانية (ومفردات تحليل املضمون املحددة يف , مفردة) اثنتني وثالثني(عددها 

وضمنها يف استامرتني واحدة لتحليل ,  من موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعياملؤلفاختارها 

  .باالتفاق مع األستاذ املرشف وحظيت مبوافقة األساتذة الخرباء, الشكل وثانية لتحليل املضمون

  عيمفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتام: أوالً

 )1(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

 

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 

 نقاط االتفاق

 

 نقاط االختالف

 

1 

 

موقع الالفتة أو 

 االسم

 

 موقع الالفتة أو االسم

 

 

 

 

 

ــ-1 ــع الالفت ــرتوين) االســم(ة أو  موق ــع اإللك ــم : يف املوق ــة أو االس ــل الالفت  تحت

ــة ــع اإللكرتوني ــن صــفحات املواق ــصفحة األوىل م ــزا يف ال ــا ظــاهرا ومتمي ــا موقع ًدامئ ً ً ً , 

فبعض أصحاب املواقـع يختـار وسـط رأس الـصفحة ملـا يف هـذا املكـان مـن أهميـة يف 

ــع ــفحات املوق ــدارة ص ــص, ص ــني رأس ال ــضل مي ــر يف ــبعض اآلخ ــة وال  فحة أي يف زاوي



 تأثري شبكات التواصل االجتامعي عىل جمهور املتلقني
 

152 
 

وهذا يرسي عىل املواقع التي تـستخدم لغـة الكتابـة مـن اليمـني إىل , مسقط نظر العني اليرسى

ويف , وآخرون يرون يف يسار رأس الصفحة املكان املناسـب لوضـع الالفتـة, اليسار كاللغة العربية

نظـرهم صـدر بعض املواقع تحتل الالفتة أسفل رأس الصفحة ألن هذا املكـان ميثـل مـن وجهـة 

وهـي مـن أهـم , وتعرف الالفتة بأنها تركيب لفظي يوضح اإلتجاهات العامـة يف املوقـع, املوقع

وتختلـف املواقـع يف توظيـف هـذا العنـرص بحـسب , وحدات الغرافيك املميزة لشخصية املوقع

 .  السياسة العامة واإلخراجية للموقع

ويحتـل , )العربيـة(ة أو االسم كلمة  الالفت)نت.العربية (ويحمل موقع العربية اإللكرتوين

ضـمن مـستطيل عـريض , ًميني رأس الصفحة مجردا من أية إضافات أخرى بخطه ولونه املميزين

ًنسبيا ميتد أفقيا عىل كامل عرض الصفحة األوىل وباقي صفحات املوقع األخرى واملـساحة التـي , ً

 املوقـع املتكـون مـن سـتة تشغلها الالفتة من املستطيل تزيـد عـىل مـساحة العمـود الواحـد يف

  .أي أكرث من ربع مساحة املستطيل ,أعمدة

فهـي مخصـصة , ًأما املساحة املتبقية وهي بحدود ثالثة أرباع مساحة املـستطيل تقريبـا

ًغالبا إلعالن واحد يهتم بشؤون رجال األعـامل والتجـار واملـال والبورصـة واملـضاربات التجاريـة 

ً موقع الالفتة مستطيل أفقي آخر متساويا له من حيث الطول ويعلو مستطيل, ويتغري باستمرار

فاملـستطيل األعـىل مفـرغ عـىل , ًومختلفا معه من حيث املـساحة والعـرض واللـون واملـضمون

شري إىل ًأرضية سوداء تحتل زاويته اليمنى ثالث كلامت متتاليـة أفقيـا مـن اليمـني إىل اليـسار تـ

 – أردو –فــاريس : (اللغــات اإلضــافية األخــرى املــستخدمة يف املوقــع غــري اللغــة العربيــة وهــي

English( , ًويحتل الزاوية اليرسى أيضا من اليمني إىل اليسار وبنفس لون الحروف تـاريخ اليـوم

 .يليه بنفس الرتتيب التاريخ امليالدي, والشهر والسنة بالتقويم الهجري

لالفتـة أو أسـم ا عـادة مـا تحتـل :يف املوقـع اإلجتامعـي) االسـم( أو موقع الالفتة

أحدى الزاويتني العلويتني يف الصفحة ) الفيس بوك(الصفحة يف موقع التواصل اإلجتامعي 

فـإذا كانـت اللغـة تكتـب مـن , الرئيسية ويحدد ذلك لغة الكتابة املـستخدمة يف املوقـع

فالالفتـة ,  اإلنكليزية وأغلب لغات العامل األخـرىاليسار إىل اليمني كام هو الحال يف اللغة

 وأمــا إذا كانــت , تقــع يف الزاويــة اليــرسى يف أعــىل الــصفحة الرئيــسية مــن املوقــع
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فتحتل , اللغة تكتب من اليمني إىل اليسار كام هو الحال يف اللغة العربية وبعض اللغات األخرى

ملوقـع اإلجتامعـي لقنـاة العربيـة عـىل الفـيس الالفتة الزاوية اليمنى يف أعىل املوقع كام هو يف ا

 ).        العربية(الذي يحمل أسم القناة , بوك

) العربيـة( يتفق موقعا العربيـة اإللكـرتوين واالجتامعـي عـىل كلمـة :االتفاق واالختالف

, ًويتفان أيضا عـىل مكانهـا يف الـصفحة الرئيـسية وبـاقي صـفحات املـوقعني, ًالفتة أو أسام لهام

تــل أعــىل الزاويــة اليمنــى يف املوقــع اإللكــرتوين ومقدمــة العمــود األميــن يف املوقــع حيــث تح

ويـرسي , وذلك العتامد املوقعني اللغة العربية كونهـا تكتـب مـن اليمـني إىل اليـسار, اإلجتامعي

 .ًهذا أيضا عىل الصفحات التي تكتب بلغات أخرى مثل اإلنكليزية والفارسية وغريها

ففـي املوقـع اإللكـرتوين , الخيارات املتاحة ملكـان الالفتـة أو االسـمويختلف املوقعان يف 

تتـيح لـه إمكانيـة االختيـار لوضـع الالفتـة يف , هناك أربع خيارات أمام املخرج أو مصمم املوقع

أما يف املوقع اإلجتامعي فال يوجـد سـوى خيـارين فقـط وتعتمـد عـىل طريقـة , املكان املناسب

  .  تحدد حرية املخرج وتحرمه من االختبارمام, كتابة اللغة املستخدمة

 )2(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

2 

معالجة الغرافيك 

لالفتة واللون 

  املستخدموالخط

معالجة الغرافيك 

لالفتة واللون والخط 

 املستخدم

 

 

 

 

 :  معالجــة الغرافيــك لالفتــة واللــون والخــط املــستخدم يف املوقــع اإللكــرتوين-2

 ويقـوم , تفرغ الالفتـة عـادة عـىل مـساحة بيـضاء أو مـساحة شـبك أو مـساحة ملونـة

, الغرافيــك إلبرازهــااملخــرج أو مــصمم املوقــع مبعالجــة الالفتــة باســتخدامه لوحــدات 

 ألنــه مــن الــرضوري أن تتميــز , ويــستخدم يف ذلــك اللــون األســود أو األلــوان اإلضــافية
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ًويرسي هذا أيضا عىل نوع الخط املستخدم يف , الالفتة بلونها الخاصة عن باقي األلوان يف املوقع

:  األنـواع التاليـةمـن, وتتنوع املواقع يف اختيار نـوع الخـط املـستخدم يف كتابـة الالفتـة, كتابتها

وذلـك ألن نـوع , )وتقنيات الكمبيـوتر, الخط اليدوي, التعليق, الديواين, الكويف, الرقعة, النسخ(

 . الخط يعرب عن شخصية املوقع ومييزه عن أي موقع آخر

والفتة العربية أو أسمها الذي حرص املخرج أو مصمم املوقع عىل أن تكون مفرغة عـىل 

وقد أختار اللون البنفسجي الغامق أرضـية , تثناء عن هذه القاعدةمساحة ملونة هي ليست اس

وقـد وظـف , ًمربزا كلمة العربية عىل شكل نتوءات بلون أبيض يف وسـط املـستطيل امللـون, لها

  .ق لهذا املوقع بحروف بيضاء ناتئةاملخرج أو املصمم تقنيات الكمبيوتر يف اختيار الخط املوف

فقـد , ن املستطيل الذي تشغل الالفتة القـسم األميـن منـهأما القسم املخصص لإلعالن م

ًفرغه املخرج عىل أرضية ملونة أيضا لكنها غري ثابتة وتتغري بتغـري اإلعـالن وأحيانـا تحتـوي عـىل  ً

ومل يغفـل املخـرج , ًوهذا ما يرسي عىل محتويات اإلعالن أيضا وتعدد األلوان فيـه, أكرث من لون

ًمضيفا له يف بعض األحيان كلـامت , ًيجعل منه أكرث جاذبية وإقناعاتعدد أنواع الخط يف اإلعالن ل

ًومرفقا صورا مختارة لبعض األشخاص الناجحني يف بعض اإلعالنات, ذات داللة باللغة اإلنكليزية ً. 

 متيـزت العربيـة :معالجة الغرافيك لالفتة واللون والخط املستخدم يف املوقع اإلجتامعي

سـواء أكـان ذلـك يف , نوعية الخط املستخدمة يف كتابـة االسـم أو الالفتـةًدامئا بألوانها الخاصة و

 أو موقـع )نـت.العربيـة (أو موقـع العربيـة اإللكـرتوين) العربيـة(القناة التليفزيونيـة الفـضائية 

وقــد أختــار املخــرج عنــد معالجتــه الالفتــة يف املوقــع , العربيــة اإلجتامعــي عــىل الفــيس بــوك

 يف إبرازها وتقنيات الكمبيوتر يف كتابتها كـام هـو الحـال يف املوقـع اإلجتامعي وحدات الغرافيك

ًإال أنه تالعب فنيا يف األلوان املستخدمة مام أضفى مسحة جامليـة عـىل الالفتـة مـن , اإللكرتوين

بـاللون ) العربيـة(فكتب أسـم , خالل استبدال ألوان  الخط  باألرضيات وألوان األرضيات بالخط

 . ًرغا عىل أرضية بيضاءالبنفسجي الغامق مف

وحــدات الغرافيــك يف معالجــة الالفتــة وإبرازهــا وتقنيــات : االتفــاق واالخــتالف

ــوتر يف كتابتهــا ــة اإللكــرتوين واالجتامعــي, الكمبي ــه موقعــا العربي  , هــو مــا يتفــق علي
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بـالرغم مـن تبـادل , وان املـستخدمة يف الكتابـة ويف األرضـياتلـوكذلك حجم الخط ونوعـه واأل

 .وظيفة األلوان يف املوقعنيأماكن و

إعـالن مـدفوع , يشارك الالفتة يف املستطيل الذي تحتل طرفه األمين يف املوقع اإللكـرتوين

ًوهـذا مـا مل يكـن موجـودا يف مـستطيل الالفتـة يف , الثمن عىل ما تبقى من مـساحة املـستطيل

,  عىل كامل عرض الـصفحةًوميتد املستطيل الذي يحمل الالفتة واإلعالن أفقيا, املوقع اإلجتامعي

 .بينام يتصدر مستطيل الالفتة يف املوقع اإلجتامعي مقدمة العمود األمين من املوقع

 )3(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف  االتفاقنقاط

3 

) اللوكو(موقع الشعار 

ومعالجة الغرافيك واللون 

 املستخدم

) اللوكو(موقع الشعار 

ومعالجة الغرافيك 

 واللون املستخدم

 

 

 

 

 

يختار املخرج أو مصمم : ومعالجة الغرافيك واللون املستخدم) اللوكو( موقع الشعار -3

ًاملوقع دامئا مكانا مناسبا لوضع شعا ً وقد يختلف هذا املكـان عـن أمـاكن الـشعار , ر املوقع عليهً

إال أنه ال ميكـن لـه أن يخـرج عـن الخيـارات األربعـة املتاحـة , يف املواقع األخرى وينفرد بتميزه

أو عـىل ميـني رأسـها أو عـىل , فإما أن يضع الشعار يف وسـط رأس الـصفحة, ألماكن وضع الشعار

  .أو يف أسفل رأس الصفحة, ار رأسهايس

, ًتتوافق متامـا مـع خيـارات الالفتـة أو االسـم) اللوكو(مبعنى أن خيارات الشعار 

ً مكانـا مغـايرا عـن ةًولكن من الرضوري جدا أن يحتل كل منهام ضمن الخيارات األربع ً

 وميكـن أن نـرى يف بعـض ,  تتقيد بـه جميـع املواقـعًملزماًإال أن هذا ليس رشطا , اآلخر
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ً والشعار أحتل مكانا واحدا محـددااملواقع أن كل من الالفتة ً مـن ) أي نفـس املكـان ألحـدهام(, ً

ًوذلك يف حالة إذا اتخذت الالفتة من الشعار رمزا لها كام هو الحـال يف موقـع , الخيارات املتاحة

 . )نت.العربية( اإللكرتوين العربية

ــسياسية  ــزي اإلتجاهــات ال ــشكل رم ــك يوضــح ب ــصميم غرافي ــه ت ــشعار بأن ويعــرف ال

ويعـالج , أي أنه يحمل مميـزات اللغـة البـرصية التـي ال تحتـاج إىل قـراءة, جتامعية للموقعواال

ويفرغـه عـىل مـساحة بيـضاء أو , املخرج أو مصمم املوقـع الـشعار بوحـدات الغرافيـك إلبـرازه

وقد أختار القامئون عىل موقع العربيـة املـساحة امللونـة خلفيـة , مساحة شبك أو مساحة ملونه

التي تعـرف بأنهـا , تاروا اللون البنفسجي الغامق أرضية لها من بني األلوان اإلضافيةواخ, للشعار

واسـتخدموا , مجموعة األلوان غري األسـود واألبـيض مثـل اللـون األحمـر واألزرق وبقيـة األلـوان

تقنيات الكمبيوتر يف خـط الـشعار بحـروف بيـضاء وهـو ذات النـوع واللـون مـن الخـط الـذي 

 .أي أن الشعار هو الالفتة والالفتة هي الشعار, الفتةاستخدموه يف خط ال

 :ومعالجـة الغرافيـك واللـون املـستخدم يف املوقـع اإلجتامعـي) اللوكـو(موقع الـشعار 

ًاتخذت العربية دامئا من شعارها رمـزا ثابتـا ال ً  سـمها يف جميـع مواقعهـا اإلجتامعـي واإللكـرتوينً

 ما يكون هو الالفتة ويحمل مواصـفاتها مـن حيـث وإن الشعار عادة, وحتى القناة التليفزيونية

  .خدم ومعالجة الغرافيك يف إبرازهانوع الخط واللون املست

يف موقع العربية اإلجتامعي يف الفيس بوك الزاويـة اليمنـى مـن ) اللوكو(ويحتل الشعار 

 وقد أختار املخرج مـن أنـواع, يف إطار مستطيل عمودي عىل مساحة عمود واحد, رأس الصفحة

ًبخط كبري نسبيا وتحتـه كتبـت ) العربية(وهو مفردة , الخط تقنيات الكمبيوتر يف كتابة الشعار

ــة مفــردة  ــون , بخــط متوســط) alarabiya.net(باللغــة اإلنكليزي ــوبتني بل وكــال املفــردتني مكت

يف مـستطيل ) أن تعـرف أكـرث(وتأيت تحتهام عبـارة , بنفسجي غامق ومفرغتني عىل أرضية بيضاء

 . بت بخط متوسط وبلون أبيض وفرغت عىل أرضية بنفسجيةأفقي كت

 اتخذت الالفتـة يف مـوقعي العربيـة اإللكـرتوين واالجتامعـي :االتفاق واالختالف

 وأتخـذ كـل مـن الـشعر والالفتـة الزاويـة اليمنـى يف أعـىل صـفحات , ًالشعار رمـزا لهـا
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أي أن , يف كتـابتهام)  الكمبيوترتقنيات(ونوعه ) الكبري(وكذلك حجم الخط , ًاملوقعني مكانا لهام

 .ذات املواصفات للشعار والالفتة استخدمها املخرج يف تصميم املوقعني

ففي املوقع اإللكرتوين كـان , واختلفت الالفتة والشعار يف شكل املستطيل الذي كتبتا فيه

) alarabiya.net(وقد كتبت تحته عبارة , ًأما يف املوقع اإلجتامعي فكان عموديا, ًاملستطيل أفقيا

وكـان الـشعار , ًوهذا ما مل يكن موجودا يف موقع العربيـة اإللكـرتوين, أن تعرف أكرث(تليها عبارة 

ًيكتيس لونا بنفسجيا غامقا مفرغا عىل أرضـية بيـضاء يف املوقـع اإلجتامعـي) العربية( ً ً بيـنام يف , ً

ًاملوقع اإللكرتوين كان أبيضا مفرغا عىل أرضية بنفسجية غامقة ً. 

 )4(فردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم م

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 العنق 4

 

  العنق

 

 

 

ً مـستطيالً متوازيـا  يشكل العنق يف موقع العربية: العنق يف املوقع اإللكرتوين-4

ومـع املـستطيل الـذي يعلـوه املتـضمن , مع مستطيل موقع الالفتة واإلعالن املرافق له

ًوميتـد مـستطيل العنـق أفقيـا عـىل كامـل عـرض , اللغات والتواريخ الهجرية وامليالدية

ــة أجــزاء , الــصفحة األوىل وصــفحات املوقــع األخــرى ــصفحة عــن بقي  ويفــصل رأس ال

 ,  أرضــية ذات لــون أحمــر غــامق مييــل إىل اللــون البنــي الــداكنومفــرغ عــىل, املوقــع

ويعرف العنق بأنه مساحة صغرية متتد باتساع رأس الصفحة أو أقل بحيث تفـصل رأس 

ويتكـون مـن خـط مـساحة , الصفحة عن جسم الصفحة وتضم معلومـات عـن املوقـع

 ًحيانـا وأ, شبك واحدة أو خطان مساحة شبك أو خطان تجريديان أو خـط أسـود واحـد
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 وبـاقي عنـاوينبني مستطيل العنق مبا يتـضمنه مـن  يظهر مستطيل أفقي أحمر فاتح يفصل ما

 .  ًصفحات املوقع مخصصا للخرب العاجل

) اثنـا عـرش( مرتاصة بانتظام يبلغ عددها عناوينتتوزع مساحة مستطيل العنق الداكنة 

ًعنوانا تتواىل أفقيا ابتة أو األبواب الرئيسية التي يتكـون  التي تشكل الصفحات الثعناوينهي ال, ً

وهـذه , ويغلب عليها اللـون األبـيض وأسـلوب تقنيـات الكمبيـوتر يف كتـاب الخـط, منها املوقع

 طـب – الرياضـة – األسـواق العربيـة – العـامل – الـرشق األوسـط –الرئيـسية : (الصفحات هـي

ومبجـرد , ) وآخـر األخبـار–ة  بـرامج العربيـ– آراء – األخرية – تكنولوجيا – ثقافة وفن –وصحة 

 رئيسية وفرعية أخرى عناوين تفتح الصفحة بعناوينتحريك الفأرة والضغط عىل أي من هذه ال

ًونصف صـفحات العنـق تقريبـا لهـا , ومواضيع عديدة مفصلة ومعززة بالصور ومقاطع الفيديو

قـع عمليـة تسهل عـىل املتـصفح للمو,  فرعية لصفحات متخصصة مرتبطة بالصفحة األمعناوين

 .البحث عن العنوان الذي يريد

ً قـد ال يكـون للعنـق بـاملعنى الـصحيح للتـسمية مكانـا يف :العنق يف املوقع اإلجتامعـي

التـي , إال إذا تم استثناء بعض صفحات املوقع من ذلك مثـل صـفحة الحـائط, املوقع اإلجتامعي

أفقي ميتد عىل طـول عـرض يجد الزائر عند فتحها يشء ما يشبه العنق وهو عبارة عن مستطيل 

ويقع تحت مستطيل مـوازي عـىل امتـداد نفـس املـساحة املخصـصة ملـستطيل , الصفحة األوىل

ًولكنه يحتل مساحة مضاعفة عرضا ويحمل مجموعة من الصور الـصغرية املتواليـة , العنق طوالً

مـستطيل وقـد كتبـت يف , ًويفصل املستطيالن معا رأس الصفحة عـن بقيـة أجـزاء املوقـع, ًأفقيا

بخط متوسط وبلون بنفسجي مائل إىل اللون البني وفرغـت عـىل أرضـية ) حائط(العنق مفردة 

 .      اللون) سامئية(زرقاء 

 يتفق موقعا العربية اإللكرتوين واالجتامعـي إىل حـد مـا عـىل وجـود :االتفاق واالختالف

وقـع العنـق يف املويحتـوي , الذي يفصل بـني رأس الـصفحة وبـاقي محتوياتهـا, مستطيل العنق

بينام يتمثل يف املوقع اإلجتامعـي مبـستطيل ,  لصفحات مختلفةًا عنوان)ا عرشاثن(اإللكرتوين عىل 

 .ومستطيل آخر يحمل كلمة حائط فقط, ًيحمل خمسة صور متوالية أفقيا
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بيـنام نجـده , ويختلفا يف كون العنق يقترص يف املوقع اإلجتامعي عـىل بعـض الـصفحات

 العنـق يف صـفحات املوقـع اإللكـرتوين عنـاوينوكذلك , صفحات املوقع اإللكرتوينًمالزما لجميع 

بينام مل يظهر املخـرج األرضـية التـي فرغـت عليهـا , مفرغة جميعها عىل أرضية بنفسجية داكنة

إال إذا أخـذت بنظـر االعتبـار أرضـية املـستطيل , الصور يف مستطيل العنق يف املوقع اإلجتامعي

 . التي فرغت عليها مفردة الحائط, لرمادياآلخر ذات اللون ا

 )5(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 عناوينال عناوينال 5

 

 

 

 

 

 عـىل أنهـا عنـرص غرافيـك مهـم يف بنـاء الـصفحة وتكتـب عناوين تعرف ال:عناوين ال-5

عنوان ممتد عىل عمود واحد وأخر ممتـد : ولها أنواع عديدة منها, بحروف أكرب من حروف املنت

, وهناك عنـوان ميتـد عـىل أكـرث مـن ثالثـة أعمـدة, عىل عمودين وعنوان ميتد عىل ثالثة أعمدة

 يف صفحات موقع العربية اإللكرتوين متعـددة عناوينوألوان ال, بتة األبواب الثاعناوينإضافة إىل 

  .من الطبيعي أن تأخذ اللون األبيض املفرغة عىل أرضية ملونة كان عناوينفال, ًأيضا

 املفرغة عىل مساحة بيضاء فقد أخذت ألوان مختلفة من مجموعـة عناوينأما ال

ًآها املخرج بأنها أكـرث تعبـريا وداللـة حسبام ر, األلوان اإلضافية وكذلك من اللون األسود

 يف موقـع العربيـة عـىل مـساحات وأشـكال عنـاوينوتوزعت تلك ال, وأكرث إراحة للنظر

فعـدم املبالغـة يف عـرض , متناسقة وبطريقة إخراجية فنية ومهارة يف الـتحكم بعرضـها

ــاوينال ــي عن ــامت الت ــني الكل ــة ب ــضاء املعقول ــساحات البي ــسطور وامل ــدد ال ــة ع   وقل
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ســهلت عــىل املتــصفحني الوصــول بــرسعة إىل مــضامني , أعتمــدها املخــرج يف تــصميم املوقــع

 .عناوينال

 يف موقـع العربيـة اإلجتامعـي عنـاوينً غالبـا مـا تكـون ال: يف املوقع اإلجتامعيعناوينال

مصاحبة لرشيط فيديو من اليوتيوب أو صورة ملوضوع من موقع , سواء أكانت رئيسية أو فرعية

 الرئيـسية واضـحة عنـاوينومبـا أن ال,  لخـرب عاجـل وهكـذاًا مخصصًااإللكرتوين أو عنوانالعربية 

, ومفهومة وتتسم بالسهولة وتعكس حقيقة ثابتة وال تحتاج إىل أي جهـد يف التأويـل أو التفـسري

ومتثل همزة الوصل بـني ,  الفرعية تقدم بالتأكيد فكرة مخترصة عن املادة اإلعالميةعناوينفإن ال

  .ادة املصورة أو املوضوع املكتوبوان الرئييس واملالعن

الذي يعلو صورة ملقطع مـن , )اللحظات األخرية: (ومثال عىل ذلك العنوان الرئييس التايل

ولو مل يكن العنوان الفرعي للفيـديو إىل جانـب الـصورة ملـا تـشجع الزائـر عـىل فـتح , اليوتيوب

وهذا يؤكد بالطبع أن , ) سبتمرب11حطم الطائرات يف االتصاالت التي جرت أثناء ت: (الرابط التايل

 ً. الفرعية هي األكرث تفصيالً وتحليالً واستعراضاعناوينال

ــة اإللكــرتوين عنــاوين اســتخدام ال:االتفــاق واالخــتالف  الرئيــسية يف مــوقعي العربي

ضـوع  هي املعرب الحقيقي عـن موعناوينهو نقطة اتفاق أولية بينهام كون هذه ال, واالجتامعي

 الفرعية التي تعنى بتفاصيل أدق وتحليل أوىف واستعراض واضـح للـامدة عناوينوكذلك ال, املنت

 . يف كال املوقعني تزينت بألوان جذابةعناوينإضافة إىل أن ال, اإلعالمية

 الرئيـسية يف عنـاوينفـبعض ال,  يف املـوقعني مـن حيـث حجـم الخـطعناوينوتختلف ال

بينام نجد أغلبها يف املوقع اإلجتامعي كتبت بخط صغري , رية وبارزةاملوقع اإللكرتوين عريضة وكب

إضـافة إىل أن , ً الفرعيـة تقريبـا كتبـت بخـط متوسـطعنـاوينوأن جميع ال, بحجم حروف املنت

بيـنام ,  الرئيسية يف املوقع اإلجتامعي اقتـرصت عـىل اللـون األسـود الفـاتح فقـطعناوينألوان ال

 .     بألوان زرقاء الفرعيةعناوينتلونت جميع ال
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 )6(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

6 

 

 :الصور

 

 :الصور

 

 

 

 

 

لكــرتوين عــىل توظيــف جميــع وســائط االتــصاالت  أعتــاد موقــع العربيــة اإل: الــصور-6

 وصــورة ثابتــة أو – وصــوت مــسموع –نــص مكتــوب (املــستخدمة يف الوســائط املتعــددة مــن 

ًويحـرص املخـرج دامئـا عـىل عـرض صـور فوتوغرافيـة , ) وفيديو– وجداول – ورسوم –متحركة 

ويــتم , املنــشورة املوضــوعات عنــاوينًملونــة ثابتــة يف جميــع صــفحات املوقــع تقريبــا تتعلــق ب

ًإال أنهــا تبقــى متاحــة دامئــا , اســتبدالها عــدة مــرات يف اليــوم باســتبدال املواضــيع ذات الــصلة

 صـور فوتوغرافيـة ملونـة ثابتـة يف أعـىل ميـني رأس إضـافة إىل تـسع, فحي أرشـيف املوقـعملتص

ًالصفحة تتحرك ذاتيا وتباعا خالل ثوان ريهـا  ويـتم تغ, مع تعليقات مخترصة تحـت كـل صـورة, ُ

وهي عادة مرافقة ألبرز وأحدث األخبار , ًكل ساعة تقريبا حسب املتغريات يف األحداث واألخبار

 .الهامة

بـرصف النظـر , تختلف أحجام الصور باختالف النصوص املرافقة لها من حيـث األهميـة

 أو, أو إخبارية مهمـة وعاجلـة, عام إذا كانت هذه النصوص تتعلق مبواضيع ذات فائدة وحيوية

فتنقسم الصور يف موقع العربية اإللكرتوين إىل ثالث فئات مـن األحجـام , تغطية ألحداث ساخنة

وفئة الصور املتوسـطة , فئة الصور الصغرية التي تحتل مساحة عرض عمود واحد إىل عمودين: وهي

رية والفئة األخرية هـي الـصور الكبـ, التي متتد عىل مساحة عرض من  ثالثة أعمدة إىل أربعة أعمدة

  الفئـات الـثالث وال يـرسي ترتيـب أحجـام هـذه, التي تغطي مساحة عرض أكرث من أربعة أعمـدة
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عىل الصور املدرجة تحت عنوان أخبار أخرى التي تحتل مساحة أقل من عمود واحـد يف وسـط 

 .وأسفل صفحات املوقع

 عقـود  تغريت الصورة يف زماننا عام كانت عليه قبـل بـضعة:الصور يف املوقع اإلجتامعي

ًمن السنني وأصبحت صياغة لسانية محددة، بواسطتها يجري متثيل املعاين متثيالً مبتكـرا ومركـزا  ً

 وإن هذه الصياغة املتفردة واملتميـزة تنقـل يف ثـوان معـدودة  مبا يحيلها إىل صورة مرئية معربة،

ً خـصوصا يف مام عززت من مكانة الصورة وأبرزت سلطة لغتها, مشاهد وأحداث كثرية من العامل

  .دان العربية ومنطقة الرشق األوسطالتي اجتاحت البل, األحداث الساخنة األخرية

, وقد أفرد موقع العربية اإلجتامعي مـساحة ليـست بالقليلـة ألحـدث الـصور الـصحفية

وكـل هـذه الـصور ملونـة , )الفـيس بـوك(صفحة الرئيـسية الـوهي مساحة ثابتة يف أعىل وسط 

تنتظم يف مستطيل أفقي يفصل بني مفردة أسـم ,  وفق تغريات األحداثوبأحجام متساوية تتغري

 . وبني باقي محتويات الصفحة) قناة تليفزيونية/ قناة العربية (الصفحة 

, ًتتواىل أفقيا بداخل هذا املستطيل أحـدث خمـسة صـور ملونـة ألهـم وأحـدث األخبـار

نة بحجم أكـرب يف القـسم األعـىل وبالضغط عىل أي منها تفتح عىل صفحة تتوسطها الصورة امللو

وذيلت الزاوية اليمنى أسفل األرضـية الرماديـة مبفـردتني , من الصفحة عىل أرضية رمادية اللون

, كتبتا بخط صغري وبلون أسود يف مستطيل أفقي صـغري بأرضـية بيـضاء)  تعليق–أعجبني (هام 

 أرضية الصفحة البيـضاء ثـم بلون أزرق عىل) قناة العربية(كتبت تحتها إىل ميني الصفحة مفردة 

, تندرج تحته مئات اإلعجابات واملـشاركات وتعليقـات القـراء, نص الخرب العاجل املرافق للصورة

وبالـضغط عـىل مفـردة , ) صور الحائط–صور قناة العربية (وإىل يسار الصفحة كتبت مفردتان 

 املؤلـفوسـيأيت , الحائطصور قناة العربية تفتح الصفحة عىل آالف الصور واألمر ذاته مع صور 

 .  عىل ذكرها بالتفصيل يف صفحات أخرى

 تتفــق الــصفحتان الرئيــسيتان يف مــوقعي العربيــة اإللكــرتوين :االتفــاق واالخــتالف

 وعــرض مجموعــة , واالجتامعــي عــىل أهميــة الــصورة ملــا لهــا مــن تــأثري إيجــايب عــىل املتلقــي
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يقات القراء الـصور واملوضـوعات واألخبـار يف وترافق تعل, من الصور امللونة يف مقدمة املوقعني

 .املوقعني

ففـي املوقـع اإللكـرتوين هنـاك , تختلف أعداد وأماكن وحجم الصور يف واجهة املـوقعني

ويـتم اسـتبدال , ًتسعة صور كبرية ثابتة إىل أعىل ميني الصفحة تتحرك تلقائيا ويف ثـوان معـدودة

قع اإلجتامعي فتتوسط أعىل الصفحة الرئيـسية أما يف املو, هذه الصور حسب متغريات األحداث

ًوأحيانـا يـتم تغريهـا ارتباطـا مبتغـريات األحـداث , خمسة صور متوسطة الحجم تتغري كـل يـوم ً

بيــنام يف املوقــع , ًيرافــق الــصور يف املوقــع اإللكــرتوين دامئــا مواضــيع ذات صــلة بهــا, املتــسارعة

لتي ينرشها املوقـع وتحظـى بإعجابـات القـراء ا, اإلجتامعي فأن الصور تعرب عن األخبار العاجلة

 .  وتعليقاتهم

 )7(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل الشكل يف 

 املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

   :ورأنواع الص :أنواع الصور7

ولكـن ,  حاولت اللغة عىل مر األزمان أن تكون البديل اإلعالمي للـصورة:أنواع الصور -7

الصورة حافظت عىل مكانتهـا وبقيـت كوسـيلة اتـصال معـربة عـن حـاالت وجدانيـة وإنـسانية 

واحتفظـت بطابعهـا الجـاميل وشـكلها الفنـي , وكذلك سياسة وتاريخية وأخرى عاطفية وجاملية

والصورة هي عنـرص غرافيـك مهـم يف بنـاء صـفحات , مله من دالالت وقيم  جامليةاملعرب مبا يح

  .ًا يف جذب انتباه القارئ للمضمونولها تأثري مهم أيض, املوقع

وتتخذ الصور يف موقع العربية اإللكرتوين أشكاالً عديـدة ومختلفـة مـن الناحيـة 

تنحـرص ضـمن ومنهـا مـن , فمنهـا مـن تكـون عـىل شـكل مـستطيل أفقـي, اإلخراجية

 , وأخــرى دائريــة, والــبعض اآلخــر مفرغــة, وبعــضها تكــون مربعــة, مــستطيل عمــودي
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التـي ال تجيـد , وتفوق موقع العربية إىل حد ما عىل معظم املواقـع اإلعالميـة العربيـة األخـرى

ًفعليا لغة الصورة واإليحاءات التي ميكن أن يستفاد منها إليصال رسالة معينـة، تخـدم املـواطن 

 .   يب كإنسانالعر

الصور الفوتوغرافية التـي تجـسد : وللصور يف موقع العربية اإللكرتوين أنواع عديدة منها

وهنـاك , ًخصوصا الصحفية منها التي أصبحت أكرث تعبري من القلم, حالة زمنية محددة وواضحة

هـا وبعـضها أبهـرت بجامل, العديد من الصور الصحفية حركت مشاعر الناس وأبكت الكثري منهم

وهي الرسوم التي ) الكاريكاتري والكارتون(التي تشمل : كذلك الرسوم الساخرة, وحيويتها آخرون

تصاحب بعـض املوضـوعات الطويلـة كالقـصص والقـصائد الـشعرية وبـاقي املواضـيع الثقافيـة 

, والرسـوم التوضـيحية التـي تـشمل الخـرائط والرسـوم البيانيـة, ًوأيضا الرسوم التعبريية, األخرى

, فة إىل رسوم األبواب الثابتة وهي الرسوم التي تصاحب املواد التحريرية الثابتـة يف الـصفحةإضا

وقد أعطى القامئون عىل موقع العربيـة اإللكـرتوين مركـز الـصدارة للـصورة عـىل حـساب الـنص 

 .باعتبارها األداة األوىل واألعظم يف التعبري، مدركني بأن الصورة الواحدة بألف كلمة, املكتوب

 أصبحت سيطرة الصورة عىل املشهد اإلعالمي والثقايف :أنواع الصور يف املوقع اإلجتامعي

, وتراجعت أمامها اللغة املنطوقة واملكتوبة يف وسائل االتصال اإللكرتونية الحديثة, حقيقة واقعة

ا باعتبارهـ, بعد أن كانت لهذه اللغة السيطرة الكاملـة عـىل وسـائل اإلعـالم التقليديـة الـسابقة

ًإال أن الـصورة املتطـورة كليـا , الوسيلة الوحيدة للتعبري والتفكري واإلبداع البرشي لفرتات طويلـة

اقتحمت حياتنا وعاملنا وأصـبحت لهـا الـصدارة عـىل الـنص , عام كانت عليه يف القرون الوسطى

ع والـضغط وعند فتح مفردة صـور يف املوقـ, باعتبارها األداة األوىل واألعظم يف التعبري, املكتوب

صـور (أو عالمة االستفهام تفتح صـفحة كتـب يف أعـىل ميينهـا عبـارة ) صور الحائط(عىل مفردة 

, بخط صغري وبلون أسـود فـاتح) أضافها(تحتها كلمة , بخط متوسط وبلون أسود غامق) الحائط

بخـط صـغري ولـون أزرق فـاتح وبالـضغط عليهـا يعنـي العـودة إىل ) قناة العربية(تليها مفردة 

 .   فحة الرئيسيةالص
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بنفس مواصفات الخط واللون وبالـضغط عليهـا تعـود ) Albums(تأيت بعد ذلك مفردة 

, سـاعات) كـذا(بعدها عبارة تم التحديث يف منذ , ) قناة العربيةByألبومات (بالزائر إىل صفحة 

 الـصفحة وتتابع إىل أسفل, ًتندرج تحتها عىل أعىل وسط وميني الصفحة أربعة صور متتالية أفقيا

وأغلبهـا تقـع تحـت , آالف الصور املأخوذة من برامج قنـاة العربيـة وموقـع العربيـة اإللكـرتوين

أمـا , وتشمل أحداث سياسية واقتـصادية واجتامعيـة وثقافيـة ورياضـية وغريهـا) عاجل(عنوان 

 عنـاوينالصور األخرى فهي منتقاة من موقع العربيـة اإللكـرتوين ألهـم األحـداث وتقـع تحـت 

ومــن املفارقــات , )والرياضــة يف أســبوع, األســبوع يف صــور, صــور الكاريكــاتري: (فــة مثــلمختل

للفـصل يف " جنـي"اسـتنطاق : (والطرائف اللطيفة صورة ملدينة الرياض الـسعودية كتـب عليهـا

 ).قضية فساد متهم بها قاض سعودي

 تكـاد تكـون  أنواع الصور يف موقعي العربية اإللكـرتوين واالجتامعـي:االتفاق واالختالف

الفوتوغرافيـة املعـربة : فقد حـرص املوقعـان عـىل اسـتخدام جميـع أنـواع الـصور منهـا, متشابه

 .والصور الرياضية وغريها, والصحفية املثرية وكذلك صور الكاريكاتري والكارتون

ــة  ــصور يف املوقــع اإللكــرتوين أخــذت أشــكاالً وأحجامــا متعــددة مــن الناحي ًومبــا أن ال

سـواء , ت مبستطيالت أفقيـة وأخـرى عموديـة وبعـضها مربعـة وأخـرى دائريـةوأطر, اإلخراجية

فإن الصور يف املوقـع اإلجتامعـي ارتـبط , أكانت يف مقدمة الصفحة أو يف الزوايا واألبواب الثابتة

والقسم اآلخر منتقى مـن موقـع , قسم غري قليل منها بربامج قناة العربية التليفزيونية الفضائية

 .        لكن القسم األكرب من هذه الصور مرتبط باألخبار العاجلة, وينالعربية اإللكرت
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 )8(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

8 

واع الصور من أن

حيث الشكل 

 :الفني

أنواع الصور من 

 :حيث الشكل الفني

 

 

 

 

 

إن املواصـفات الفنيـة الجامليـة والتعبرييـة :  أنواع الصور مـن حيـث الـشكل الفنـي-8

بحيـث تعطـي املوضـوع أو الحـدث , واإلعالمية واألخالقية التي تتمتع بها الصورة تحدد بالغتها

وتحتـل الـصور يف موقـع , حيوية يف تجسيد الغاية املرجوة منـهاملصاحب إىل الصورة مصداقية و

ًالعربية اإللكرتوين موقعا متميزا بني صفحاته كونها تنقل املعلومات واألخبـار وتوثـق لألحـداث , ً

وتتخـذ الـصور يف ,  عىل عدد كبري من القـراء وتـسهم يف اتجاهـات الـرأي العـامفتؤثر, واملواقف

فهي أما أن تكون صور مفردة أي أنهـا عبـارة عـن , ًنواعا عديدةاملوقع من حيث الشكل الفني أ

أو سلسلة من الصور وهي عبارة عن مجموعـة مـن اللقطـات عـن , صورة واحدة تنرش مبفردها

أو أن تكـون الـصور عـىل شـكل , موضوع واحد من أكرث من وجهة نظر خالل مدة زمنية طويلة

حد من وجهة نظر واحدة يتم التقاطها وهي مجموعة من اللقطات ملوضوع وا, مشهد متعاقب

 . يف مدة زمنية قصرية

ولكـن ال ميكـن للـصورة , ًصحيح أن الصورة الواحدة أكرث تعبريا مـن ألـف كلمـة

ًمـا مل يكـون هنـاك تعليقـا مـصاحبا لهـا, ًوحدها أن توضح نفسها دامئـا والغـرض مـن , ً

, اكــه البــرصيالتعليــق عــىل الــصور هــو مــن شــأنه أن يوســع أفــق النــاظر ويــدعم إدر

ولكن يجب عىل التعليق عدم تكـرار الـصورة، أي , ويضاعف يف النهاية ما تقوله الصورة

ــصورة ــه ال ــا تقول ــرار م ــدم تك ــة اإللكــرتوين, ع ــع العربي ــق يف موق ــك , والتعلي  هــو ذل
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, والذي يتخذ مواقع مختلفة مـن الناحيـة اإلخراجيـة, الكالم املصاحب للصور يف صفحات املوقع

ويف بعض األحيان مفرغ , ًوأحيانا أخرى يكتب ميني أو يسار الصورة, ًا أسفل الصورةفيكتب أحيان

وقـد اسـتخدم املخـرج أقـرص الجمـل , وهناك صور ال تحتاج إىل توضيح فال تعليق عليها, داخل الصور

   .وربط بينهام إليصال الرسالة بصورة متامسكة, ًوجعل من اللقطات ملهام للكلامت, ًوأكرثها إيقاعا

ًتــصطاد الــصورة دامئــا : أنــواع الــصور مــن حيــث الــشكل الفنــي يف املوقــع اإلجتامعــي

وتلتقط حاالت ولحظات يف أزمـان محـددة , اللحظات الشاردة من الزمن وتجسدها بوضوح تام

تغري مفهوم الصورة مع تغري الزمن وباتت ال تشكل مجرد  وقد ,قد يعجز أي مؤرخ عن تسجيلها

قط، بل أصبحت قيمة ال ميكن أن تستغني عنها وسائل اإلعالم وأضـحت متعة أو محاكاة فنية ف

وتفتح مفردة صور يف محتويات العمود األميـن يف الـصفحة الرئيـسية مـن , ًمعرفة وثقافة وفكرا

بخـط كبـري وبلـون ) العربيـة(موقع العربية اإلجتامعي عىل مربعني يحمل أحدهام أسم وشعار 

الـصور (وتحته كتب بخط متوسط وبلون أزرق مفردة , اءبنفسجي غامق مفرغ عىل أرضية بيض

املوجـودة ) - حـني القيـام بهـذا التحليـل -(ميثل عـدد الـصور ) 13(ويأيت تحتها رقم ) الشخصية

وقـد أبقـى املخـرج , )photos(بخط صغري وبلون أسود فاتح ثـم كلمـة ) العربية(تحت مفردة 

 .عىل ما تبقى من الصفحة فارغة بيضاء

تفتح صفحة كتـب يف أعـىل ميينهـا ) الصور الشخصية(أو ) العربية( كلمة وبالضغط عىل

تحتهـا كلمـة أضـافها بخـط صـغري , بخط متوسط وبلون أسـود غـامق) الصور الشخصية(عبارة 

بخـط صـغري ولـون أزرق فـاتح وبالـضغط عليهـا ) قناة العربية(تليها مفردة , وبلون أسود فاتح

بـنفس مواصـفات الخـط واللـون ) Albums(ثـم مفـردة , يعني العـودة إىل الـصفحة الرئيـسية

بعدها عبارة تـم التحـديث , ) قناة العربيةByألبومات (وبالضغط عليها تعود بالزائر إىل صفحة 

تندرج تحتها عىل أعىل وسط وميـني الـصفحة ثالثـة عـرش مربـع , شهر مىض) كذا(يف منذ حوايل 

واألحد , خط كبري ولون بنفسجي عىل أرضية بيضاءفقط ب) العربية(يحمل املربعني األولني منها أسم 

ولكـن بلـون أبـيض ومفرغـة , بنفس حجم الخـط) العربية أن تعرف أكرث(عرش الباقية تحمل عبارة 

 .عىل أرضيات مختلفة األلوان منها الحمراء والبنفسجية الفاتحة والغامقة واملائلة إىل السواد
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ق يف مــوقعي العربيــة اإللكــرتوين  الــصور مــن حيــث الــشكل تتفــ:االتفــاق واالخــتالف

ًوإنها جميعا تتخذ من اإلطارات املختلفة مكانا لها, واالجتامعي عىل تعددها وتنوعها وتنطـوي , ً

 . بارزة وتصنف ضمن صفحات أو برامج تابعة للعربيةعناوينتحت 

أو عـىل , فالصور يف املوقع اإللكرتوين إما أن تكون صورة منفـردة أو سلـسلة مـن الـصور

لكنها تختلف يف املوقع اإلجتامعـي حيـث , ل مشهد متعاقب يرافقه تعليق يف بعض األحيانشك

وال يرافقها أي تعليق من القامئني عىل ,  بارزة يف داخل أو حول مربعات كبريةعناوينتقع تحت 

ًوغالبا ما يـتم التـذكري بحداثـة أو , ولكنها تحظى بعرشات أو مئات التعليقات من القراء, املوقع

 .وهكذا) شهر مىض) كذا(تم التحديث يف منذ حوايل : (دم هذه الصور مثلق

 )9(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 الزوايا الثابتة ثابتةالزوايا ال 9

 

 

 

 

 

, هي املواد التحريرية التي لها مكان ثابت يف صـفحات املوقـع:  الزوايا الثابتة-9

الصفحة الرئيـسية : وهي, والتي تشتمل عىل معظم الصفحات الهامة املتمثلة يف العنق

ر وصفحة الرشق األوسط التـي تهـتم بأخبـا, ً وزوايا وأبوابا متنوعةعناوينالتي تتضمن 

 تليهـا صـفحة العـامل بتغطيـة شـاملة ألهـم األحـداث يف , االنتفاضات والثورات العربية

 وتنفــرد صــفحة األســواق العربيــة بكــل مــا يهــم أصــحاب رؤوس , كافــة أنحــاء األرض

ــصاد ــار املــال والتجــارة واالقت  أمــا املهتمــني , األمــوال ورجــال األعــامل واملهتمــني بأخب

 لعهـم عـىل أهـم األخبـار والـدوريات وكـل مـا بالرياضة فقد خصصت لهـم صـفحة تط
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ويجـد , وللطب والصحة صفحة معلومات وآراء ونـصائح لـشباب دائـم, يتعلق بالشأن الريايض

ًالقراء يف صفحة ثقافة وفن مكانا مناسـبا للتـزود بـالعلم واملعرفـة واسـرتاحة هادئـة وملعرفـة , ً

يف كافة املجاالت التقنية يقصد املهتمـون تطورات الثورة التكنولوجيا وآخر ما توصل إليه العلم 

 . ًدامئا صفحة تكنولوجيا

ولـسرب اآلراء يف , ولإلطالع عىل األخبار الخفيفة والطريفـة البـد مـن زيـارة الـصفحة األخـرية

املجاالت السياسية والرياضية ويف األسواق العربية وباقي الصفحات األخرى ال بد مـن زيـارة صـفحة 

وملعرفـة , ًهم ما تقدمه قناة العربية يقصد الزائـر دامئـا صـفحة بـرامج العربيـةولإلطالع عىل أ, آراء

يـضاف إىل ذلـك زوايـا أخـرى هـي , مستجدات أهم األخبار يجدها املتصفح يف صفحة آخر األخبـار

, أخبار العربية: عبارة عن إيقونات ثابتة متسلسلة ومتتابعة من أعىل إىل أسفل صفحات املوقع مثل

والتي يهدف القامئون عىل موقع العربية اإللكرتوين من , اختيارات القراء, يارات املحرريناخت, التغيري

ًأن يقدموا لزائري املوقع طبقا متنوعا من املواد التي تشغل بال القراء عىل الدوام, خاللها ًوخصوصا , ً

فكريـة وعلميـة أسست لثـورة , ًاملواطن العريب الذي فتح عينيه متأخرا عىل كم هائل من املعلومات

 . يحاول اللحاق بها واالستفادة من منجزاتها, وثقافية وسياسية واجتامعية

 تتكــون الزوايـا الثابتــة يف صــفحة موقــع العربيــة :الزوايـا الثابتــة يف املوقــع اإلجتامعــي

فمنها مـن , اإلجتامعي من عدة صفحات متنوعة تختلف فيام بينها من حيث الشكل واملضمون

وأخـرى , )حـائط(إخبارية تحريرية بعضها موجزة وأخرى مفصلة مثل صـفحة تحتوي عىل مواد 

وصـفحات يغلـب , )معلومـات: (تطلع الزائر عىل أهم املعلومات األساسية للعربية مثل صـفحة

/ قنـاة العربيـة , البـث الحـي/ قنـاة العربيـة : (عليها طابع التخصص مقرتنة بقناة العربية مثـل

  ).استفتاء العربية/ قناة العربية و, خبار العاجلةاأل/ قناة العربية , اليوتيوب

ــل ــصورة مث ــصوت وال ــدث بال ــفحات تتح ــاك ص ــديو: (وهن ــور, في ــد , )وص  وق

 خصص املوقع ثالث صفحات أخـرى تتنـاول أهـم األسـئلة التـي تتبـادر لـذهن القـارئ 

 ,وتسجيل أبـرز املالحظـات التـي يـسرتشد بهـا املتـابع, أثناء تجواله بني صفحات املوقع

 ونـشاط , الـروابط, املالحظـات, األسـئلة: (صفحات هـيوالتوقف عند أهم الروابط والـ
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ولسرب اآلراء وإدارة النقاشات والتذكري باملناسبات وإدراج املناسـبات الـسابقة , )الصديق

, )واملناسـبات, اآلراء, نقاشـات: (خصـصت إدارة املوقـع لهـا صـفحات مثـل, وتصديرها

 عـىل ذكرهـا بالتفـصيل أثنـاء تحليـل املؤلـف وسـيأيت ,يضاف لهـا صـفحات اإلعجابـات

 .محتوياتها

 لقد اتفق القامئون عىل مـوقعي العربيـة اإللكـرتوين واالجتامعـي :االتفاق واالختالف

, بتخــصيص مــساحات خاصــة بالزوايــا الثابتــة وأفــردت لهــا صــفحات متنوعــة ومتخصــصة

أنها تؤدي نفـس الغـرض مـن وبالرغم من التباين يف محتويات ومضمون هذه الصفحات إال 

 .وجودها

فكـل الزوايـا الثابتـة يف املوقـع , واختلفا عىل الـشكل الظـاهر لهـذه الزوايـا يف املـوقعني

تفـتح عـىل صـفحات مـشابهة للـصفحة , اإللكرتوين املتمثل يف صفحات العنق وصفحات التغيري

 الخمـسة عـرش يف بينام أغلب مفـردات العمـود, الرئيسية من حيث الشكل والتصميم واإلخراج

) اإلعجابـات( صـفحات امـا عـد, املوقع اإلجتامعي ال تتشابه مع الصفحة وال مع بعضها الـبعض

 .  ًفإنها تقرتب كثريا من الصفحة الرئيسية

 

 )10(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

ات تحليل الشكل مفرد

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

10 

 

 األبواب الثابتة

 

 األبواب الثابتة
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يـسعى القـامئون عـىل موقـع العربيـة اإللكـرتوين إىل إرضـاء كافـة :  األبواب الثابتـة-10

عـىل العديـد مـن وذلك من خالل توزيع مـساحة املوقـع , األذواق وتلبية رغباتهم واهتامماتهم

وتحتل األبواب الثابتة يف املوقع مـساحة ال بـأس ,  والصورعناوينالصفحات والزوايا واألبواب وال

ومتتد عىل مساحة عمودين من أصل ستة هي مجمـوع , ًبها تصل إىل ثلث مساحة املوقع تقريبا

 العنـق حتـى وتقع إىل أعىل الجهة اليرسى ممتدة مـن رشيـط, األعمدة التي يتكون منها املوقع

وعـادة مـا تتـوزع األبـواب الثابتـة أمـا إىل أعـىل ميـني الـصفحة أو أعـىل , أسفل صفحات املوقع

 األبواب الثابتة عـىل عناوينوفرغت , ًوأحيانا تحتل أسفل ميني الصفحة أو أسفل يسارها, يسارها

لكن , انهامستطيالت أفقية امتدت عىل كامل عرض املساحة املخصصة لهذه األبواب وتباينت ألو

 .     صفحات املوقععناوينًانسجاما مع باقي ألوان , اللون الغالب عليها كان اللون األحمر الغامق

 لـصفحات متخصـصة ومواضـيع متنوعـة ضـمن عنـاويناألبواب الثابتة هي عبارة عن و

وعـادة مـا تحتـل , إطارات متفردة ومساحة إعالنات وجداول ونسب محـددة وإيقونـات ثابتـة

, فيـديو العربيـة, ملـشاهدة وتحميـل الفيـديو: العربية أنا أرى: يا صفحات املوقع مثلأحدى زوا

 شـهر – أسـبوع –يـوم : اختيـارات القـراء, البحـث, نرشة الرابعـة, )البث املبارش(شاهد العربية 

: األسـواق العربيـة, )مساحة مربع أو مستطيل: (اإلعالنات, )أكرث إرساالً, ًأكرث تعليقا, أكرث قراءة(

, ) اقتـصادي– ريـايض –سـيايس : آراء, حالـة الطقـس, )العمـالت, املعـادن, نفط, أسواق عربية(

فـيس : (تابعونـا, زاويـة الكاريكـاتري, أشرتك معنا, )أرشيف االستفتاء, النتيجة, تصويت: (استفتاء

, عومن الالفت للنظر أن جميع مواد األبواب الثابتـة يف املوقـ, )RSSخدمة , تويرت, يوتيوب, بوك

وأخـذ , يف يسار صـفحات املوقـع, وضعها املخرج ضمن إطارات أفقية وعمودية محكمة اإلغالق

 . بعضها شكل املربعات والبعض اآلخر شكل املستطيالت ليك تجذب انتباه القراء

 تحتــل األبــواب الثابتــة أســفل املــساحة :األبــواب الثابتــة يف املوقــع اإلجتامعــي

 بعـد , أسـم وشـعار العربيـة يف عمـود متسلـسلاملخصصة للمفردات املندرجـة تحـت 

ــل يف مفــردة  ــصفحة الرئيــسية يف املوقــع اإلجتامعــي وتتمث ــة إىل ميــني ال ــا الثابت  الزواي
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يفتح مربع يحتـوي عـىل سـتة إيقونـات للعربيـة ) مشاهدة الكل(وبالضغط عىل , )اإلعجابات(

قنـاة تليفزيونيـة / لعربية قناة ا: (واأليقونات هي, تفتح كل واحدة منها عىل صفحة متخصصة

Al Arabiya ,نــت .قنــاة العربيــةAl Arabiya.net , قنــاة / قنــاة العربيــة باللغــة اإلنكليزيــة

/ أخبـار /  إعـالم Al Arabiya Styleقنـاة العربيـة سـتايل , Al Arabiya Englishتليفزيونية 

 قنـاة Al Arabiya News Channel - Iraq News أخبـار العـراق –قنـاة العربيـة , نـرش

وهنـاك بعـض , )موقـع إلكـرتوين/  فـاريس العربيـةوقنـاة العربيـة باللغـة الفارسـية , تلفزيونية

 .اإلضافات املعلوماتية أعىل وأسفل هذه اإليقونات سيتم تناولها عند تحليل زاوية املعلومات

كـل  األبواب الثابتة يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعـي تحتـل :االتفاق واالختالف

وبالرغم من اخـتالف الجهـات التـي تقـع عليهـا , ًواحدة منها مساحة الثلث تقريبا يف كل موقع

ًفإنها تحتل عمودا واحدا من أعمدة املوقع خاصا بها ً وتفـتح األبـواب الثابتـة يف املـوقعني عـىل , ً

 .بواب الثابتة يف املوقعني بخط متوسطكتبت األو ,صفحات متخصصة

قـع ضـمن مـستطيالت أفقيـة امتـدت عـىل ة يف املوقع اإللكرتوين تب الثابت األبواعناوين

 يف املوقع اإلجتامعي تقع متسلـسلة يف العمـود األميـن مـن عناوينبينام ال, كامل عرض الصفحة

واألبواب الثابتة يف اإللكرتوين تقع ضمن إطارات أفقيـة وعموديـة محكمـة اإلغـالق يف , الصفحة

بينام تحتل , كل املربعات والبعض اآلخر شكل املستطيالتوأخذ بعضها ش, يسار صفحات املوقع

األبواب الثابتة يف اإلجتامعي أسفل املساحة املخصصة للمفـردات املندرجـة تحـت أسـم وشـعار 

بعد الزوايا الثابتة إىل ميني الـصفحة الرئيـسية يف املوقـع اإلجتامعـي , العربية يف عمود متسلسل

ت األبواب الثابتـة يف اإللكـرتوين بلـون أبـيض وفرغـت عـىل كتبو, )اإلعجابات(وتتمثل يف مفردة 

ويف اإلجتامعي كتبت بخط أزرق وفرغـت , أرضيات مختلفة بنفسجية وحمراء وبنفسجية داكنة

 .  عىل أرضية بيضاء
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 )11(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 إللكرتوينيف املوقع ا

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 الصفحة الرئيسية الرئيسية 11

قناة / قناة العربية 

 تلفزيونية  

 

 

 

 

 

 شأنها شأن الـصفحات –تحتل الصفحة الرئيسية ملوقع العربية اإللكرتوين :  الرئيسية-11

 عناوينأبرز :  عديدة منهاعناوينهة املوقع وتشتمل عىل  ثلثي مساحة واج–املتخصصة األخرى 

إال ,  عىل ذكرها يف إطار تحليل مفردات الشكل يف املوقـعاملؤلفوالتي سيأيت , الصفحات األخرى

 ألهـم وأحـدث األخبـار واألحـداث عناوينأبرز تسعة : أن أهم محتويات الصفحة الرئيسية هي

ًمعـززة بالـصور التـي تتغـري تلقائيـا كـل , يئية واإلنسانيةالسياسية واالقتصادية واالجتامعية والب

 وسـط الـصفحة بيـنام تقـع عنـاوينفتحتـل ال, وتقع يف أعىل ميني ووسط الـصفحة, خمسة ثوان

 .  الصور عىل الجانب األمين منها وتحت كل صورة بداية للموضوع املتعلق بالصورة

يتبعـه ) أخبـار العربيـة(ة ييل ذلك مستطيل يقع إىل ميـني الـصفحة ويحتـوي عـىل عبـار

 السابقة ويحتوي عىل مجموعة متنوعـة مـن عناوينرشيط إخباري متحرك ميتد تحت الصور وال

 املؤلفثم مستطيالت أخرى سيأيت , ًويرافق هذا الرشيط معظم صفحات املواقع تقريبا, األخبار

وتحتـه ) تغيـريال(لكن أهم مستطيل يف هذه الصفحة هو الذي يحمـل كلمـة , ًعىل ذكرها الحقا

تتحرك هـذه األعـالم , )والسودان, ليبيا, اليمن, سوريا, مرص, تونس(ستة أعالم لدول عربية هي 

ي أهـم وأحـدث ًتلقائيا بتحريك الفأرة عليها وبالضغط عىل أحداها تفتح صـفحة جديـدة تغطـ

 . متحركة ومواضيع متعددة معززة بالصورعناوينأخبار ذلك البلد ب
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تفتح الصفحة الرئيسية ملوقـع العربيـة : قناة تلفزيونية/ اة العربية الصفحة الرئيسية قن

ًللذين ال ميلكون حسابا أو الذين مل يسجلوا الـدخول , )قناة العربية عىل الفيس بوك(اإلجتامعي 

يبـدأ , )العربية(عمود ممتد من أعىل ميني الصفحة يحمل أسم أو شعار : عىل الشكل التايل, بعد

, ًمرورا برقم يحمل عدد املعجبني باملوقع وينتهـي مبفـردة إنـشاء الـصفحة مفردة ةبخمسة عرش

ًيقابله عمودا مامثالً إىل أعىل يسار الصفحة يحمـل عـرشة إيقونـات دعائيـة متسلـسلة عموديـا  ً

 :هي) Similar Face book Pages: (حسب أعداد املعجبني تحت عنوان

 )Al Jazeera Channel (مبـارش و, قنـاة الجزيـرة الفـضائية)Aljazeera Mubasher 

Channel (و , وموقـع تليفزيـون مبـارش, قناة الجزيرة مبـارش)Al Aan TV( , و)Al Rahma 

TV( , و)-Toyor AL-Janah TV (و , قنــاة طيــور الجنــة)Al Jazeera Documentary 

Channel (و , قناة الجزيرة الوثائقية)Sally Soliman( , و)(و , )قناة الرحمةTv en direct .( 

تتوسط العمودين الصفحة الرئيسية بعبـارة قنـاة العربيـة بخـط بـارز متوسـط الحجـم 

ثـم , يف أعـىل ميـني الـصفحة) أعجبنـي(وقناة تليفزيونية , وبلون أسود مفرغة عىل أرضية بيضاء

مبساحة عرض تساوي مجموع مـساحة العمـودين , مستطيل أفقي لعدد من الصور فاملحتويات

وعند تسجيل الدخول يختفـي العمـود األيـرس مـن الـصفحة ويحـل محلـه , عةمبحتوياتها املتنو

وتـضاف بعـض , )الفـيس بـوك(مجموعة إشعارات لصاحب الحـساب وإعالنـات تتعلـق مبوقـع 

ًمن أعىل الصفحة إذا كان املشرتك معجبـا ) أعجبني(املفردات إىل العمود األمين وتختفي مفردة 

 . )الفيس بوك(مبوقع العربية اإلجتامعي 

 إن أبــرز نقــاط االتفــاق واالخــتالف للــصفحة الرئيــسية يف املوقــع :االتفــاق واالخــتالف

يف موقـع ) قنـاة تلفزيونيـة/ قنـاة العربيـة (اإللكرتوين والتي تقابلها الـصفحة الرئيـسية مبفـردة 

هي أن الصفحتني تتفقان يف احتالل صدارة املوقعني يف أعـىل , )الفيس بوك(التواصل اإلجتامعي 

 ألهـم وأحـدث األخبـار وتطـورات عنـاوينًوتتفقان أيضا عىل الرتكيز عىل أهم ال,  الصفحةوسط

 .معززة بالصور, األحداث السياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية واإلنسانية وغريها
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أما أوجه االختالف فتتمثل يف أن الصفحة الرئيسية يف املوقـع اإللكـرتوين تحتـل مـساحة 

يف املوقـع ) قنـاة تلفزيونيـة/ قنـاة العربيـة (ة التـي تحتلهـا الـصفحة الرئيـسية أكرب من املساح

بينام تتيح األخرية للزوار إمكانية اإلعجاب والتعليق عـىل الخـرب وإبـداء الـرأي بعـد , االجتامعي

ًوأحيانا , وهذا ما مل تتمكن منه الصفحة الرئيسية يف املوقع اإللكرتوين إال بعد حني, النرش مبارشة

 . كون التعليقات عىل بعض املواضيع مغلقةت

 )12(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

  الحائط الرشق األوسط 12

 

 

 

 

 

 تأيت صفحة الرشق األوسط يف موقـع العربيـة اإللكـرتوين يف املرتبـة :ق األوسط الرش-12

لـيس فقـط ألنهـا املفـردة , الثانية بعد الصفحة الرئيسية من حيـث األهميـة ملتـصفحي املوقـع

 ملواضـيع وأحـداث عنـاوينل ملا تحتويه هذه الصفحة مـن ب, الثانية يف تسلسل صفحات العنق

ًبدأ من الرصاع العريب اإلرسائييل مرورا بالحروب الداخليـة , ىل الدوامساخنة يف منطقة ملتهبة ع

وقبـل فـتح الـصفحة ومبجـرد , والخارجية وصوالً إىل الهبات واالنتفاضات والثـورات الجامهرييـة

تظهر للمتصفح قامئـة متسلـسلة بأسـامء الـدول األكـرث , مرور الفأرة عىل مفردة الرشق األوسط

الغرض منها تـسهيل املهمـة , حة من حيث األخبار واألحداث املتالحقةًاستحواذا عىل هذه الصف

ن إضـاعة الوقـت يف تـصفح بدالً مـ, عىل الزائر يف اختيار البلد الذي يريد ويرغب مبعرفة أخباره

  .  لكل بلدان الرشق األوسطعناوينكافة ال
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 عـىل كامـل ًميتـد أفقيـا, يفصل الصفحة عن عنق املوقع مستطيل باللون األحمر الغامق

وتقـع , ويحمل يف بدايته من الجهة اليمنى عبارة الرشق األوسط بـاللون األبـيض, عرض الصفحة

 ةألعـىل مـن الـصفحة يتكـون مـن تـسعالنـصف ا, الصفحة عىل مساحة تزيد عن أربعة أعمدة

ًتتغري تباعا كل خمس ثوان مع ,  بخط أسود وكل عنوان مفرغ عىل أرضية رصاصية اللونعناوين

 عن العمودين والتي تقع إىل ميني الصفحة عىل مساحة تزيد, ة امللونة املرافقة لكل عنوانالصور

 عنـد تغريهـا اللـون األبـيض واملـساحة املفرغـة عليهـا اللـون األحمـر عناوينوتكتسب ال, بقليل

هناك مستطيل أفقـي بعـرض عمـود واحـد وبلـون أحمـر ) أخبار العربية(وبعد رشيط , الغامق

وتتـضمن مجموعـة مـن األخبـار الـسابقة , بلـون أبـيض) أخبار أخرى(ه عبارة غامق فرغت علي

 .   عديدةعناوينويتضمن ) صحافة عربية(ثم مستطيل آخر يحمل عبارة , معززة بالصور

عـىل ثالثـة أقـسام ) الفيس بوك( تفتح أغلب صفحات موقع العربية اإلجتامعي :الحائط

ار الـصفحة ومـساحة عـرض يف الوسـط تـساوي وهي عبارة عن عمودين إىل ميـني ويـس, رئيسية

وعند تسجيل دخول املشرتك يختفـي العمـود األيـرس مـن , ضعف مساحة العمودين املذكورين

الفـيس (الصفحة ويحل محله مجموعة إشـعارات لـصاحب الحـساب وإعالنـات تتعلـق مبوقـع 

وتتـصدر , )تليفزيونيـةقناة / قناة العربية (كام متت اإلشارة إىل ذلك يف الصفحة الرئيسية , )بوك

يف موقـع التواصـل اإلجتامعـي ) الحـائط(عبارة قناة العربية قناة تليفزيونية أعىل وسط صفحة 

 . ً صور صغرية متسلسلة أفقياوتحت هذه العبارة خمس, )لفيس بوكا(

ومبجرد تحريك الفأرة والضغط عىل أحدى هذه الـصورة تفـتح الـصورة بعـرض الـشاشة 

وهو مبثابة كالم مـصاحب للـصورة يف الـصفحة , جز للصورة أو تعليق عليهاًأفقيا وتحتها خرب مو

ساركوزي يقرتح : (ومن هذا الكالم مثالً, ويتخذ هذا الكالم مواقع مختلفة من الناحية اإلخراجية

 ساركوزي يـدعو إىل قبـول - أشهر للتوصل التفاق بشأن الحدود واألمن وعام للتوصل التفاق نهايئ 6

 يجـب أن ال تكـون هنـاك رشوط مـسبقة -ري عضو بصفة مراقب يف األمم املتحـدة فلسطني دولة غ

 ,) استخدام حق النقض يف األمم املتحدة يهدد بدورة من العنف يف املنطقة-الستئناف عملية السالم 
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وتتاح للزوار إمكانية اإلعجاب والتعليق عىل الخرب وإبـداء الـرأي بـشكل حـر دون محاسـب أو 

 . رقيب

املرتبـة ) الحـائط(وصـفحة ) الـرشق األوسـط( تحتل كل من صـفحة :ق واالختالفاالتفا

وتتفق الـصفحتان عـىل , الثانية بعد الصفحة الرئيسية يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي

يفصل عنـق املوقـع عـن بـاقي املحتويـات , ًوجود مستطيل ميتد أفقيا عىل كامل عرض الصفحة

كام أن الصور امللونـة أفـردت لهـا مـساحة ال بـأس بهـا يف , ني الصفحةويحمل أسمها إىل أعىل مي

 .املوقعني

عىل ) الرشق األوسط(تختلف الصفحتان من حيث املساحة التي تحتلها كل منهام فتقع 

ًمكانـا أقـل عرضـا) الحائط(بينام تشغل صفحة , مساحة تزيد عن أربعة أعمدة وكـذلك مكـان , ً

فتقع الصور يف اإللكرتوين إىل أعىل ميني الـصفحة مبـساحة , نيومساحة الصور يختلف يف الصفحت

ويف , ًوتتغري تباعا كل خمس ثوان مـع العنـوان املرافقـة لكـل صـورة, جيدة ومرافقة لكل عنوان

اإلجتامعي تقع الصور يف مقدمة الصفحة وتشغل مساحة أقل ضمن مستطيل أفقـي ميتـد عـىل 

) الـرشق األوسـط(كتـب أسـم , ت األحداث واألخبـارًوتتغري يوميا أو وفق تطورا, عرض الصفحة

 . بلون أسود عىل أرضية رصاصية) الحائط(بينام كتب أسم , بلون أبيض عىل أرضية بنفسجية

 )13(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

 املوقع الشكل يف

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

  معلومات العامل 13
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 تهتم هذه الصفحة من اسمها بالشأن العاملي وتبدأ مبستطيل يف أعالها ميتـد : العامل-13

بنفس مواصفات الخط واللـون واملـساحة املفرغـة عليهـا كلمـة , ًأفقيا عىل كامل عرض الصفحة

 األخبــار األخــرى أو أخبــار عنــاوين الرئيــسية أو عنــاوينضــوع مــن الوعنــد فــتح أي مو, العــامل

يطالع املتصفح يف أعىل وسط الصفحة آخر تحديث للموضوع باليوم والـشهر والـسنة , الصحافة

, يف الساعة والدقيقة) غرينتش(وتوقيت ) السعودي(وبالتوقيتني , وبالتاريخني الهجري وامليالدي

 الرئييس وعنوان فرعي آخـر املوضوعالصفحة وتحته يقع عنوان وإىل ميني التحديث يالحظ أسم 

وتتوسط أعىل الصفحة صورة ملونة كبرية عىل مـساحة تزيـد عـىل العمـودين , وبلونني مختلفني

وتقع إىل ميني املوضوع ومبستوى أعىل الـصورة عبـارة , يندرج تحتها مبارشة املوضوع املرافق لها

 .مجموعة من األخبار املنوعة ثم مساحة لإلعالنتندرج تحتها ) آخر أخبار العربية(

القسم األسفل من الصفحة عن أعالها والذي يبدأ بعنـوان ) أخبار العربية(يفصل رشيط 

 الـسابقة يف عنـاوينهـي ذات ال,  مع الـصور املرافقـة لهـاعناوينويتضمن مثانية ) أخبار أخرى(

ويحتـوي ) صحافة دوليـة(يليه عنوان , القسم األعىل التي احتلت مكانها أخبار وأحداث جديدة

وعند فـتح أي عنـوان يجـد القـارئ يف نهايـة املوضـع ,  مع الصور املرافقة لهاًاعىل عرشين عنوان

ًثم عبارة تعليقات حول املوضوع مرتبة تنازليا ,  ذات صلةعناوينتشتمل عىل ) ًأقرأ أيضا(عبارة 

) هـل ترغـب بـالتعليق عـىل املوضـوع(ع أسـفل الـصفحة عبـارة ووعند نهاية املوض, ًوتصاعديا

مـع نـصيحة ملـن يريـد التعليـق , مرفقة بحقول مخصصة لالسم وعنوان التعليق ونص التعليـق

حجز اسمكم املستعار سيحفظ لكـم شخـصيتكم االعتباريـة ومينـع اآلخـرين مـن : "بفقرة تقول

ميـة املواضـيع ًوقد يـصل أحيانـا عـدد التعليقـات إىل املئـات حـسب أه, "انتحاله يف التعليقات

 .واهتاممات القراء

 مــن ) يــسيةالرئ( تفــتح صــفحة معلومــات عــىل نفــس مواصــفات الــصفحة :معلومــات

 ) املعلومـات األساسـية(لتـأيت بعـده مفـردة ,  يف املـستطيل األفقـيحيث االسم والصور الخمـس

ــية ــط وبلــون أســود غــامق يف مــستطيل أفقــي آخــر بأرضــية رصاص  تنــدرج, بخــط متوس

ــ ــه املحتوي ــةتحت ــع العربي ــول موق ــة ح ــات هام ــىل معلوم ــرص ع ــي تقت ــود , ات الت ــا العم  أم
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ًمكتوبة بخط كبري نـسبيا وبلـون بنفـسجي ) العربية(األمين من الصفحة فأنه يحتوي عىل كلمة 

بخط أصغر وبلون بنفـسجي غـامق واملفردتـان مفرغتـان ) alarabiya.net(تليها مفردة , غامق

ثـم مـستطيل أخـر أقـل , ًنسبيا تبدأ بـه مفـردات العمـودعىل أرضية بيضاء يف مستطيل عريض 

 . بخط متوسط وبلون أبيض) أن تعرف أكرث(ًعرضا بأرضية بنفسجية يحمل عبارة 

, "Friend Activity", معلومـات, حـائط: (تأيت بعد ذلك مفردات العمود متوالية كـاأليت

قنـاة , )تـويرت(األخبار العاجلة / ة قناة العربي, يوتيوب/ قناة العربية , البث الحي/ قناة العربية 

, الــروابط, نقاشــات, صــور, مقــاطع الفيــديو, املالحظــات, األســئلة, اســتفتاء العربيــة/ العربيــة 

, وجميع هذه املفردات مكتوبة بخط أسود فاتح ومفرغة عىل أرضـية بيـضاء, )واآلراء, املناسبات

ثـم كلمـة , ) املزيـد–أقـل  (تفتح عىل صفحات متخصصة يتم التحكم بعددها من خالل كلمتي

فـرقم يبـني عـدد املعجبـني مبوقـع , )قناة إخبارية عـىل مـدار الـساعة(التي تلحق بعبارة ) عن(

, هـذا الكتـابتجاوز املليون معجب عند اكـتامل وقد , امعي الذي يتزايد باستمرارالعربية اإلجت

 الكـل عـىل سـتح بالـضغط عـىل مـشاهدة وينتهي العمود عنـد مفـردة اإلعجابـات التـي تفـت

, العربيـة فـاريس, أخبـار العـراق, قنـاة العربيـة, العربية إنكليزي: (إيقونات لست صفحات هي

التي سيتم تناولها بالتحليل يف الجـداول واألمـاكن املخصـصة لهـا , )نت.والعربية, العربية ستايل

 .  ًالحقا

العربيــة يف مــوقعي ) معلومــات(وصــفحة ) العــامل( تتفــق صــفحة :االتفــاق واالخــتالف

عىل أهمية وجود الصور يف املوقعني مع اختالف حجمهـا واألمـاكن التـي , اإللكرتوين واالجتامعي

مـع , وكذلك اتفقتا عىل وجـود املـستطيل الـذي يحمـل أسـم الـصفحة إىل ميينهـا, وضعت فيها

 .اختالف لون الخط وأرضية املستطيل التي فرغت عليه مفردة االسم

 والتـصميم واإلخـراج وماهيـة املحتويـات يف كـل وتختلف الصفحتان يف الـشكل

 عنــاوينيف اإللكــرتوين غنيــة بالــصور اإلضــافية املــصاحبة لل) العــامل(فــصفحة , صــفحة

وتغطـي املواضـيع , الرئيسية والفرعيـة يف مـنت الـصفحة وغزيـرة باملعلومـات واألخبـار

 يـنام تقتـرص ب, ًواملواد الصحفية األخرى املنـشورة فيهـا كامـل مـساحة الـصفحة تقريبـا
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مـن , يف اإلجتامعي عـىل املعلومـات األساسـية حـول قنـاة العربيـة) معلومات(صفحة 

 التأسيس واملجموعة التي تنتمي إليها والتغطيات املستمرة ألهم األحـداث تاريخحيث 

 .وتطوراتها

 

 )14(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

يل الشكل مفردات تحل

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي
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/ قناة العربية 

 يوتيوب

 

 

 

 

 

كونهـا ,  تتميز هذه الصفحة عن باقي صـفحات املوقـع اإللكـرتوين: األسواق العربية-14

وخرباء املال واالقتـصاد واملـضاربني , ب الرشكات والعقاراتتحظى باهتامم رجال األعامل وأصحا

 الزوايا الثابتـة عناوينوهي أكرث الصفحات من حيث عدد , يف أسواق املال واملحللني االقتصاديني

 الرئيسية فهي ال تختلف من حيث عددها وأحجام الصور املرافقـة لهـا عناوينأما ال, الخاصة بها

وإمنا تختلف فقط يف أن املستطيالت األفقية التـي كتبـت فيهـا , لهاومواقعها واملساحة التي تحت

ي الغـامق  التسعة الرئيسية مفرغة عىل مساحة بلون رمادي بدالً مـن اللـون البنفـسجعناوينال

  .كام يف الصفحات السابقة

:  يـشمل ثـالث صـفحات أخـرى هـيعنـاوينوهذا التغيـري يف ألـوان أرضـيات ال

,  عـىل ذكرهـا عنـد تناولهـا بالتفـصيلاملؤلـفوسيأيت , )العربيةوبرامج , آراء, الرياضية(

املفرغـة , )أخبار أخرى( فرعية ظاهرة تحت مفردة عناوينوتحتل وسط الصفحة مثانية 

 وأسواق العربية هـي عبـارة , عىل مستطيل صغري أفقي بأرضية رمادية إىل ميني الصفحة
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ىل املال العاملية والعربية وتطوراتهـا عـعن نرشة اقتصادية شاملة تتناول أهم مستجدات أسواق 

   . مدار الساعة

: وهي عىل التوايل,  إضافيةعناوينوتتكون الزوايا الثابتة الخاصة باألسواق العربية من مثانية 

, اقتصاد إسالمي, بنوك ومؤسسات مالية, العقارات, االقتصاد, الرشكات, أسواق املال, مقابالت خاصة(

 معزز بالصور ملحللني وخـرباء ومـدراء ًااملقابالت الخاصة عىل عرشين موضوعوتحتوي زاوية , )وآراء

الرشكات ومسؤولني تنفيذيني ومدراء عالقات املستثمرين ومجالس اإلدارة والشؤون املاليـة ورؤسـاء 

فتحتـوي كـل , )آراء(أما باقي الزوايا األخرى ما عدا زاويـة , غرف التجار ومسؤولني حكوميني ووزراء

وجميع ,  ملواضيع أخرى ذات صلةعناويننها عىل موضوع واحد مرفق بصورة وملحق بثالثة زاوية م

مبا فيها زاوية آراء التي تحتوي عىل عـرشات , مواضيع الزوايا الثابتة متاح فيها إمكانية التعليق عليها

 .  حول مختلف القضاياًاالصفحات ويف كل صفحة فيها ما ال يقل عن العرشين رأي

 تعنى هذه الصفحة ببعض تقـارير مراسـلني قنـاة العربيـة املـصورة أو :وتيوبالعربية ي

, ًذات الطابع الطريف والغريب أحيانا التـي تـم إنزالهـا يف موقـع اليوتيـوب, بعض برامج القناة

مكتـوب بخـط ) العربية يوتيوب/ قناة العربية (تفتح الصفحة إىل أعىل ميني وسطها عىل اسمها 

وقد , بخط صغري وبلون أسود فاتح) قناة تليفزيونية(وتحتها مفردة , مقمتوسط وبلون أسود غا

ويحتل الثلث األعىل من الـصفحة املحـصورة بـني , فرغت املفردتان عىل أرضية الصفحة البيضاء

أحد مقاطع اليوتيوب عىل كامـل عـرض الـصفحة كتـب تحتـه عنـوان , العمودين األمين واأليرس

, وفتحه مـن املوقـع) You Tube(شاشة عند الضغط عىل إيقونة وميكن أن يفتح مبأل ال, املقطع

 .باإلضافة إىل التحكم بإيقاف ومعاودة العرض وضعف وقوة الصوت

يفصل بني الثلثني األعىل واألوسط من الصفحة مستطيل أفقي أبيض اللون بإطار 

ــايص ــوك إىل , رص ــيس ب ــعاره يف الف ــورته أو ش ــع ص ــذي تق ــر ال ــق الزائ ــافة تعلي  إلض

 ويحتــوي الثلــث األوســط عــىل ســتة صــور صــغرية متنوعــة ملقــاطع ,  املــستطيلميــني

وبالضغط عىل إحداها تحل محل املقطـع األول يف الثلـث األعـىل بكامـل , من اليوتوب

 وباإلضـافة إىل العنـوان تحـت كـل مقطـع هنـاك رقـم ميثـل عـدد مـن , عرض الصفحة
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ًثلـث األسـفل مـن الـصفحة فارغـا وقد ترك مـصمم أو مخـرج املوقـع ال, املشاهدين لكل مقطع

يليها رقـم ميثـل مئـات اآلالف مـن ) أعجبني(األوىل إىل أعىل ميني الصفحة , تعلوه مفردتان فقط

وميكن مشاهدة مقاطع اليوتيوب , )Powered by involver(والثانية إىل أعىل اليسار , املعجبني

 .         تابة التعليقما عدا اإلعجاب وك) الفيس بوك(حتى وإن مل يسجل الدخول إىل 

األسـواق ( قد ال يجد الزائر املهتم أي نقاط اتفاق ظاهرة بني صـفحة :االتفاق واالختالف

عـدا , يف مـوقعي العربيـة اإللكـرتوين واالجتامعـي) اليوتيـوب/ قناة العربيـة (وصفحة ) العربية

 .اختالف مضامينهااعتامد الصفحتني عىل تقارير املراسلني املصورة وبعض برامج العربية مع 

ًتبـدأ باسـم الـصفحة مـرورا باملحتويـات , ًولكنه سيفاجأ حتام بعدد كبري من االختالفات

كتب بلـون أبـيض فـاتح وفـرغ ) األسواق العربية(فاالسم يف صفحة , وانتهاء بالتصميم واإلخراج

 غـامق كتـب االسـم بلـون أسـود) اليوتيـوب/ قناة العربيـة (بينام يف صفحة , عىل أرضية حمراء

 وصـور عنـاوينهـي عبـارة عـن ) األسـواق العربيـة(واملحتويـات يف , وفرغ عـىل أرضـية بيـضاء

عبارة عن مجموعـة مـن مقـاطع ) اليوتيوب/ قناة العربية (ويف , ومواضيع ومواد صحفية أخرى

اليوتيوب ومستطيل أفقي أبيض اللـون بإطـار رصـايص للتعليـق ورقـم ميثـل مئـات اآلالف مـن 

بحرفيـة ظـاهرة وتوزعـت الـصفحة الـصور ) األسـواق العربيـة(م املخرج صفحة وصم, املعجبني

قنـاة (بينام تنـاثرت محتويـات صـفحة , واملواضيع واملواد الصحفية كامل املساحة املخصصة لها

 ً.عىل ثلثي الصفحة األعىل واألوسط وترك الثلث األسفل من الصفحة فارغا) اليوتيوب/ العربية 
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 )15(يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم مفردات تحليل الشكل 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

 

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 

 نقاط االتفاق

 

 نقاط االختالف

 

15 

 

 الرياضة

 

/ قناة العربية 

األخبار العاجلة 

 )العربية تويرت(

 

 

 

 

 

 

هذه الصفحة هي من أفضل صفحات موقع العربية اإللكـرتوين  رمبا تكون : الرياضة-15

ألنها تتناول وتقدم بالصور كافـة أخبـار وأحـداث الرياضـية يف , بالنسبة ملحبي ومتابعي الرياضة

وتعرض كل ما يتعلق بـأهم أخبـار وأحـداث املباريـات , املنطقة العربية والرشق األوسط والعامل

يعلـو يـسار وسـط الـصفحة , ي الرياضية وأبرز صفقات النجـوموتوقيتاتها ونتائجها وأكرب النواد

, ًيتالىش تدريجيا لينتهـي يف نهايتـه إىل لـون سـاميئ) بيجي غامق(ًمستطيل ميتد أفقيا يبدأ بلون 

  .باللون األبيض) الرياضة(نه كلمة وتقع إىل جهة اليمني م

 األخـرى وتحتل الصفحة مـساحة تزيـد عـىل مـساحة أربعـة أعمـدة كـام يف الـصفحات

 والــصور وبــاقي عنــاوينويفــصل ال,  مرفقــة بــصورة لكــل عنــوانعنــاوينوتتكــون مــن تــسعة 

البـيج (ًاملحتويات دامئا عـن أسـم الـصفحة عنوانـان آخـران األول بـاللون األحمـر والثـاين بلـون 

مفرغـة عـىل مـستطيالت )  التسعة وأخبار أخرى والزوايـا الثابتـةعناوينال(وكل ألوان , )الغامق

املتكونـة مـن مثانيـة ) أخبـار أخـرى(ثـم تـأيت مفـردة , وبخط أبـيض) بيجي غامق( بلون صغرية

ًوهي مفردة ثابتة تقريبا يف جميع الصفحات ومختلفة من حيث الشكل ,  مرفقة بالصورعناوين

 . واملضمون
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وهـي عبـارة عـن صـورة , )الرياضة يف صـور(تبدأ الزوايا الثابتة يف هذه الصفحة مبفردة 

ً كامل عرض الصفحة ألبرز اللقطات الرياضة وغالبا مـا تتعلـق بكـرة القـدم وتتنـاول كبرية تحتل

ًموضوعا واحدا فقط تقع إىل أسفلها ستة صور متسلسلة صغرية هي عبارة عـن منـاذج للـصورة , ً

وتحتـل نفـس املـساحة ) ألبومـات أخـرى(تأيت بعد ذلك زاويـة , الكبرية ميكن التحكم يف عرضها

  .ً تقريبا معززة بالصورعناوينية وية السابقة وتتكون من مثانالتي احتلتها الزا

برامج : ( هامجزأينالقسم األول يتكون من : ثم ينقسم وسط أسفل الصفحة إىل قسمني

) يف املرمـى(ويتكون من صـورة ملقـدم برنـامج , الذي يحتل الجهة اليمنى من الصفحة) العربية

ويف أسـفل هـذا الجـزء ,  أخـرى ذات صـلةعنـاوينثـة إضافة إىل أهم ثال, وأبرز عنوان يف الحلقة

مكتبــة الفيــديو (والجــزء اآلخــر هــو , )برنــامج يف املرمــى(صــورة لــشبكة املرمــى تعلــوه عبــارة 

: والقسم الثاين يتكون من مفـردتني هـام,  ومقطع فيديوًاويتكون من ستة عرش عنوان) الرياضية

,  ذات صـلةعنـاوينيـيس تلحقـه ثالثـة ولكـل مفـردة عنـوان رئ, )رياضات أخـرى(و ) كرة قدم(

 .إضافة إىل أخبار العربية والدوريات واآلراء

 قـد تختلـف هـذه الـصفحة عـن بـاقي ):العربية تـويرت(األخبار العاجلة / قناة العربية 

كونهـا خصـصت لتغطيـة األخبـار العاجلـة يف , )فـيس بـوك(صفحات موقع العربية اإلجتامعي 

نت هذه الصفحة يف املوقع اإللكرتوين لكانت صـفحة عاديـة وغـري ولو كا, )العربية تويرت(موقع 

بخـط ) األخبـار العاجلـة/ قنـاة العربيـة (تفتح الصفحة عىل عنوانها قناة العربية , ملفتة للنظر

بخـط صـغري ولـون أسـود فـاتح وقـد ) قناة تليفزيونية(تليها مفردة , متوسط ولون أسود غامق

  .يضاءمع عنوان الصفحة عىل أرضية بفرغت 

كتـب يف طرفـه , ثم مستطيل أفقي ميتد عـىل عـرض الـصفحة بأرضـية رصاصـية

يقابلها يف الطـرف , بخط متوسط وبلون أسود) Al Arabiya Breaking(األيرس مفردة 

 كتبـت بخـط أصـغر وبلـون أبـيض وفرغـت داخـل مـستطيل ) Follow(األمين مفـردة 

دتني تفـتح عـىل صـفحة تـويرت وبالضغط عىل إحـدى املفـر, صغري بأرضية خرضاء داكنة

 آخر (كتب تحتها عبارة ) Al Arabiya Breaking(الخاص بالعربية التي يعلوها أسمها 
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ثـم تنـدرج محتويـات ,)املستجدات واألحداث عىل الساحة العاملية تتابعونها عىل قناة العربيـة

تتـضمن ) العربيـة عاجـل( تحـت عبـارة عنـاوينالصفحة من أعىل يسارها إىل أسـفلها بعـرشة 

 . أحدث األخبار املتنوعة

األخبار العاجلـة / قناة العربية ( ال توجد أية نقاط اتفاق بني صفحة :االتفاق واالختالف

تستحق التوقـف , يف موقعي العربية اإلجتامعي واإللكرتوين) الرياضة(وصفحة ") العربية تويرت"

وى إن الصفحتني تعتـربان مـن س, عند مفرداتها وتحليلها من حيث الشكل يف سياق هذا البحث

 .الصفحات املتخصصة يف املوقعني

فقـد أحتـل أسـم , لكن هناك الكثري من نقـاط االخـتالف بـني الـصفحتني ميكـن تحليلهـا

أعىل ميني املوقع اإللكرتوين تحت عنق الصفحة وكتب بلون أبيض عىل أرضـية ) الرياضة(صفحة 

يف صـدارة ") العربيـة تـويرت"خبـار العاجلـة األ/ قنـاة العربيـة (بينام كتب أسم صـفحة , صفراء

وبالنـسبة إىل محتويـات , املوقع اإلجتامعي فوق عنق الصفحة بلـون أسـود عـىل أرضـية بيـضاء

 الرئيسية والفرعيـة واملواضـيع واملـواد الـصحفية عناوينفقد توزعت ما بني ال) الرياضة(صفحة 

وبـني أخبـار الرياضـة والـدوريات , الـصغريةواألخبار الرسيعة والقصرية والصور الكبرية و, الوافية

قنـاة (أمـا محتويـات صـفحة , واآلراء ومكتبة الفيديو الرياضية وكرة القدم والرياضـات األخـرى

فقـد اقتـرصت عـىل أحـدث عـرشة أخبـار عاجلـة , ")العربيـة تـويرت"األخبار العاجلـة / العربية 

بيـنام حـرص , ًألسفل واألخري فارغـاغطت ثلثي الصفحة األعىل واألوسط ليرتك الثلث ا, ومتنوعة

 . كامل املساحة املخصصة للصفحة) رياضة(املخرج عىل أن تغطي محتويات صفحة 

 )16(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإلجتامعي

 نقاط االختالف ط االتفاقنقا

البث / قناة العربية  طب وصحة 16

 )البث املبارش(الحي  
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 زوار هذه الصفحة هم من املرىض عىل األغلب ومن يتملكهم الفضول : طب وصحة-16

إال أن هـذا ال يقلـل مـن شـأنها كونهـا صـفحة متخصـصة تقـدم النـصح واملـشورة , من األصحاء

, أخبـار طـب وصـحة: ( وتتكون هذه الصفحة من ثالثة أقسام هـي,وتجيب عىل كل التساؤالت

وميتـد عـىل كامـل أعـىل وسـط الـصفحة , إضافة إىل زاوية أسـئلة وأجوبـة, )وآراء, دليل العافية

بخـط ) طـب وصـحة(مستطيل أفقي مفرغ عىل لون بنفـسجي ويحتـل بدايتـه أسـم الـصفحة 

لتي يعلوها عنوانان األول بلون أحمر والثـاين ا,  والصور التسعة املتعاقبةعناوينثم تأيت ال, أبيض

 عنـاوينوتتـضمن مثانيـة ) أخبـار أخـرى(وتحتـل وسـط ميـني الـصحة مفـردة , بلون أزرق فاتح

وتقـدم هـذه الزاويـة أحـدث الدراسـات الطبيـة الجراحيـة والعالجيـة , مصحوبة بالصور امللونة

وتحظـى مبتابعـة واهـتامم املـرىض والوقائية واملختربية والدوائية التـي تتعلـق بـصحة اإلنـسان 

 .واألصحاء عىل حد سواء

هــي الزاويــة الثابتــة األوىل وتتكــون مــن عــرشات ) أخبــار طــب وصــحة(إن زاويــة 

وتبدأ بعنـوان رئيـيس كبـري ثابـت يف , ًاالصفحات وكل صفحة منها تحتوي عىل عرشين عنوان

مفـرغ عـىل مـساحة ) األرشـيف اإلخبـاري(كل الصفحات إىل أعىل ميني رأس الـصفحة وهـو 

 الـصفحة وهـي عبـارة عـن عنـوانني لكـل عنـاوينثـم تتـواىل , بيضاء وبخط بنفسجي اللون

فـسجي موضوع مفرغة عىل مساحة بيضاء ويكتسب األول اللـون األسـود والثـاين اللـون البن

  . معززة بالصورعناوينوكل ال

ب كـل عنـوان منهـا  يصاحًاوتنحرص يف عرشين عنوان) دليل العافية(تأيت بعد ذلك زاوية 

وعند فتح الصفحة يظهر أسـمها بخـط , ًمقطع فيديو وصورة هي غالبا ما تكون ملقدمة الربنامج

وتحتوي عـىل عـرشة مواضـيع معـززة بالـصور , أبيض مفرغ عىل مستطيل أفقي بلون بنفسجي

يتوسـط هـذه الـصفحة ,  يحمل عنوانني األول بلون أحمـر والثـاين بلـون بنفـسجيموضوعوكل 

ويف أسفل الصفحة مجموعـة مـن األسـئلة ,  حلقات مختارةوتحتوي عىل مثاين) الحلقات (فردةم

 . والزاوية األخرية من طب وصحة مخصصة لآلراء, واألجوبة
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 يأخذ موقع العربية اإلجتامعي بنظر االعتبـار ):البث املبارش(البث الحي / قناة العربية 

ولـذلك سـعى إىل تـوفري كـل الخـدمات املمكنـة , عامل الوقت وأهميته الكبرية يف عرصنا الحايل

تتـاح للزائـر فرصـة اسـتثامر : أوالً, للزائرين بني صفحاته التي تحتوي عىل فائـدة مزدوجـة هـي

يف اإلطالع عىل أكرب , الوقت الذي يستقطعه من مشاغله اليومية بالجلوس أمام شاشة الكمبيوتر

هي تعزيـز ملكانـة املوقـع : ًثانيا, ع الفيديوقدر من األخبار واملعلومات ومشاهدة الصور ومقاط

  .جاب لدى مئات اآلالف من الزائرينبني املواقع األخرى ملا ميتلكه من قبول وإع

ًوملواكبة الجديد دامئا أضيفت صفحة متخصصة متكن الزائر من مـشاهدة قنـاة العربيـة 

 مـشاهدتها مـن دون عنـاء البحـث عنهـا يف مواقـع أخـرى أو, يف بث حـي مـن املوقـع مبـارشة

قناة (تفتح هذه الصفحة عىل مفردة االسم يف أعىل ميني وسط الصفحة قناة العربية , التليفزيون

) قناة تليفزيونية(تليها مفردة , مكتوبة بخط متوسط وبلون أسود غامق, )البث الحي/ العربية 

شة قنـاة العربيـة تنفرد بعدهام مبا تبقى من الصفحة شا, واملفردتان مفرغتان عىل أرضية بيضاء

 الـشاشة عـىل كامـل مـلءميكن الـتحكم بحجـم الـصورة فيهـا مـصغرة كانـت أو , يف بث مبارش

وقـد , وكذلك إمكانية إيقاف الصورة والعودة إىل البث وانخفاض وارتفاع شدة الصوت, الصفحة

 ).  الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك: (يؤمن القامئون عىل املوقع بالقول

) طـب وصـحة( ال يوجد أي جامع ميكن أن يؤرش التفاق بني صـفحة :تالفاالتفاق واالخ

يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي مـن ) البث الحي/ قناة العربية (وصفحة قناة العربية 

 .إال إذا نظر إليهام من زاوية كونهام صفحتان متخصصتان فقط, حيث الشكل

و كثـري يبـدأ بـالعنوان وميـر باملحتويـات أما االختالف يف الصفحتني من حيث الشكل فه

كتب بخط أبيض يف مستطيل بأرضـية بنفـسجية ) طب وصحة(فاسم الصفحة , وينتهي باإلخراج

بخط أسود عىل أرضـية ) البث الحي/ قناة العربية (وكتب اسم صفحة قناة العربية , تحت عنق املوقع

باملواضيع املتعددة والـصور املتنوعـة ) طب وصحة(وامتألت محتويات صفحة , بيضاء خالية من العنق

  التـي غطـت ثلثـي مـساحة الـصفحة, )دليـل العافيـة(وأرشطة الفيديو لحلقات مـسجلة مـن برنـامج 
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قنـاة (واكتفت محتويات صـفحة قنـاة العربيـة , وخصصت الثلث األخري منها لألسئلة واألجوبة

هـو عبـارة عـن شاشـة مـصغرة , مبستطيل يف الثلث األعىل من الـصفحة) البث الحي/ العربية 

ميكن التحكم فيها ومشاهدتها مبـأل الـشاشة , لقناة العربية التليفزيونية الفضائية يف بث مبارش

 .  ًوقد ترك املخرج ما تبقى من الصفحة فارغا دون أية إشارة لتربير ذلك, كاملة

 )17(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

17 

 

 ثقافة وفن

 

 نقاشات

 

 

 

 

 

صفحة غنية من حيث املضمون وفقـرية مـن حيـث ) ثقافة وفن( زاوية : ثقافة وفن-17

هـتامم الغالبيـة العظمـى مـن النـاس وذلـك ال, الشكل وقد تكون أقـل صـفحات املوقـع زيـارة

بتطورات األحداث السياسية املتالحقة وانـشغالهم بـاألمور املعيـشية والحياتيـة اليوميـة وعـدم 

وقد يشبع رغباتهم ما تقدمه لهـم الفـضائيات مـن بـرامج ومسلـسالت , اكرتاثهم بالفن والثقافة

ه الصفحة هـي ليـست اسـتثناء عـن وهذ,  والفنللثقافةأقل ما يقال عنها أنها ال متت بأية صلة 

ويفـصل محتويـات هـذه الـصفحة عـن بـاقي , كل الصفحات التي تهتم بالشأن الثقـايف والفنـي

, صفحات املوقع مستطيل أفقي بلون بنفسجي كتب يف طرفه األمين أسم الـصفحة بلـون أبـيض

 أفقيـة  التـسعة املتعاقبـة املفرغـة عـىل مـستطيالتعنـاوينلتبدأ بعده محتويـات الـصفحة بال

والتـي تقـع يف أعـىل وسـط الـصفحة مبحـاذاة الجانـب األيـرس للـصورة , بنفسجية وبخط أبيض

 األحمـر الغـامق بـاللوناألول , والتي يعلوهـا عنـوان لكـل موضـوع, الكبرية املرافقة لكل عنوان

 .  والثاين باللون األزرق ألساميئ
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عمـدة األربعـة املكونـة ًتحتل وسط الصفحة أفقيا عىل كامـل األ) أخبار أخرى(مجموعة 

 رئيسية وبلون بنفـسجي عـىل أرضـية عناوينوتشتمل عىل مثانية مواضيع ب, لصفحة ثقافة وفن

ً جانبـا مـن جوانـب الـصفحة وتقـع عناوينوتحتل كل أربعة من هذه ال, بيضاء ومرفقة بالصور

وأسـفل وقد وظف املخرج باقي املساحة املحصورة بني املستطيل , جميعها ضمن إطار مستطيل

 ألهـم وأبـرز اآلراء عنـاوين عـرشالذي يقع ضمن مستطيل آخر يتـضمن , )آراء(الصفحة لحقل 

ومن املالحظ أن البعض من هؤالء القراء ال يفهم رشوط الكتابة , يصاحب أغلبها تعليقات للقراء

 وال تخرج هـذه الـصفحة, وآداب الرد والتعليق ناهيك عن جهلهم الثقايف وتردي ذائقتهم الفنية

 الرئيـسية عنـاوينعن السياق العام لصفحات املوقع من حيـث املـساحة التـي تحتلهـا وعـدد ال

 .إال أنها تتميز بخصوصيتها الثقافية والفنية, وألوان الخط واألرضيات والتصميم واإلخراج

 ومواضــيع وروابــط ومقــاطع عنــاوين هــي صــفحة مفتوحــة للحــوار تتــضمن :نقاشــات

ًوغالبـا مـا تكـون هـذه األسـامء مـستعارة وحقـل , ركني يف الحـواراليوتيوب وأسامء وصور املشا

ًالصورة أما أن يكون فارغا أو تـشغله صـورة مـستعارة أيـضا وتـرتاوح مـستويات الحـوار حـول , ً

, ًبـني الهـابط واملتوسـط وال تخلـو مـن القـدح والقـذف أحيانـا, املطروحـة) الجريئـة(املواضيع 

  .ذا مواد وهكذا نقاشات تدور حولهايسمح بتحميل هكويسجل ملوقع العربية اإلجتامعي أنه 

ً يتضمن حوارا هادئا ورصـيناًاًونادرا ما يلفت الزائر بني عرشات الصفحات عنوان ً بـالرغم , ً

يف ) نقاشـات(تفـتح صـفحة , من أن بعض املواضيع جديرة باالهتامم وتستحق أن تغنى بالحوار

تحتهـا , بخط متوسط ولون أسـود غـامق) نقاشات/ قناة العربية (أعىل ميني الوسط عىل مفردة 

موضوع بخط صغري وبلون أسود ") 5000"من " 20"عرض (تليها عبارة ) قناة تليفزيونية(مفردة 

 ,اضـح وبلـون أسـودبخـط و) ابدأ موضوع جديد(+ يقابلها يف أعىل يسار الصفحة مفردة , فاتح

 . مفرغة عىل أرضية بيضاءواملفردات األربع

 تفـتح صـفحة جديـدة كتبـت يف أعـىل ) ابـدأ موضـوع جديـد(+ مفـردة وبالضغط عىل 

ــة  ــا كلم ــة(ميينه ــارة , )العربي ــا عب ــدادها أفقي ــىل امت ــة(ًوع ــاة العربي ــوارات قن ــا ) ح  وتحته
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) ساحة حـوار(ثم مستطيل أفقي قصري كتبت يف طرف األمين مفردة , )العودة إىل قناة العربية(

ًابدأ موضوعا جديـدا(ه األيرس مفردة ويف طرف, بلون أسود عىل أرضية بيضاء بلـون أبـيض عـىل ) ً

تحتـه مـستطيل أفقـي أقـرص كتبـت فوقـه إىل , أرضية زرقاء وكل املفردات كتبت بخط متوسط

ًفمستطيل أفقي عريض نـسبيا كتبـت يف أعـىل زاويتـه اليمنـى , )املوضوع(الزاوية اليمنى كلمة 

بلـون أبـيض عـىل ) نرش موضوع جديد(بارة وتحت املستطيل إىل زاويته اليمنى ع, )نرش(كلمة 

  .ءأرضية مستطيل أفقي قصري زرقا

بلون أزرق عىل أرضية بيضاء وهـذه املفـردات ) أو إلغاء(تتبعها خارج املستطيل مفردة 

ًوبالعودة إىل الصفحة األوىل يالحظ الزائر خطا رصاصيا ميتد أفقيا عىل كامـل , كتبت بخط صغري ً ً

 العـرشين يف عنـاوينويتكرر هـذا الخـط بـني ال, رداتها ومحتوياتهاعرض الصفحة يفصل بني مف

آخر املنشورات (وترافق كل عنوان عبارة ,  يف الصفحات الداخليةعناوينالصفحة األوىل وباقي ال

 .ًوتختفي الصور متاما يف الصفحات الداخلية, )ووقت وتاريخ النرش" أسم املشارك"من 

ًن كثريا يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي من  تقرتب الصفحتا:االتفاق واالختالف

تتفقان يف تخصيص مساحة ) ونقاشات, ثقافة وفن(فالصفحتان , االتفاق عىل العديد من النقاط

وإذا كان هذا يحسب للعربية , كبرية للحوار املفتوح وإلبداء اآلراء والتعليقات دون قيد أو رشط

فـإن معظـم مـا كتـب , امح لحوارات تخطـت املـألوف العـريبيف احرتام الرأي والرأي اآلخر بالس

مام أفسد هـذه الخاصـية , تحت هذا املسمى ال يعدو كونه ترهات ال ترتقي إىل مستوى الحوار

بـالرغم مـن أن هنـاك يف , ًالتي نادرا ما تتاح لجمهـور املتلقـني وهـدر إمكانيـة االسـتفادة منهـا

وأن تـؤثر إىل حـد مـا يف توجيـه , اعت أن تسمع صوتهاالصفحتني آراء ولو أنها قليلة لكنها استط

ًوتتفق الصفحتان أيضا يف أن أغلب ما ينرش عىل صفحاتها ال ميت بأيـة , النقاشات وإدارة الحوار

 .بل ينم عن ذائقة مرتدية وأفكار مسطحة ورؤى محددة, صلة يف الهم الثقايف

يحررهـا ) ثقافة وفن(ة فصفح, ًأما االختالف يف الصفحتني فهو ليس بالقليل أيضا

وتكتب فيها العديد مـن األسـامء املتداولـة , فريق متخصص يف موقع العربية اإللكرتوين

 ًوترفـد بتعليقـات القـراء التـي غالبـا , يف الساحة الثقافية العربية والخليجيـة بالتحديـد

 يف موقــع ) نقاشــات(أمــا صــفحة , مــا تكــون بعيــدة كــل البعــد عــن موضــوع الحــوار
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بل لكل مـن يجيـد القـراء والكتابـة بـرصف , اإلجتامعي فهي صفحة مفتوحة لكل اآلراءالعربية 

  .ايا ما عدا قضية الحوار األساسيةفرتى النقاشات تدور حول كل القض, النظر عن مادة الحوار

كتب بلون ) ثقافة وفن(فاالسم يف صفحة , ًأما الشكل العام للصفحتني فهو مختلف متاما

كتب بلون أسود وفرغ عـىل أرضـية الـصفحة ) نقاشات(ويف صفحة , فسجيةأبيض عىل أرضية بن

واقتـرصت , توزعـت عـىل املحـررين والكتـاب والقـراء) ثقافة وفـن(ومحتويات صفحة , البيضاء

واســتخدم املخــرج نــصف املــساحة , عــىل كتابــات الــزوار فقــط) نقاشــات(محتويــات صــفحة 

ووزع محتوياتها بـشكل منـسق تحـت , ًارغاوترك القسم اآلخر ف) ثقافة وفن(املخصصة لصفحة 

التـي , )نقاشـات( واألبـواب والتنـسيق عـن صـفحة عنـاوينبينام غابت ال,  ثابتةعناوينأبواب و

 .غطت الصفحة من أعالها إىل أسفلها

 )18(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 لكرتوينيف املوقع اإل

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 تكنولوجيا 18

 

 األسئلة

 

 

 

 

 

 ال تحظى الصفحات املتخصصة عىل الدوام بنفس القدر من عدد القـراء : تكنولوجيا-18

,  األوسـطالـرشق, الرئيـسية: (الذين يزورون الصفحات األوىل من موقع العربية اإللكـرتوين مثـل

التي تقوم بنقل األخبار العاجلة وتغطية األحداث الـسياسية املتـسارعة يف كافـة أنحـاء , )والعامل

ًقليلـون جـدا ) تكنولوجيـا(فزوار صفحة , ًاألرض وعىل مدار الساعة ويزورها اآلالف من الناس يوميا

ًيل ممتدا أفقيـاوبالنظر إليها من حيث الشكل فيعلوها مستط, مقارنة بزوار الصفحات األخرى   عـىلً
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, )تكنولوجيـا(مفرغ بلون بنفسجي ويحتل زاويته اليمنى أسـم الـصفحة ,  كامل عرض الصفحة

يوازيه يف منتصف وسط الصفحة مستطيل آخر يحمل أخبار العربية لتنحرص بينهام محتويـات 

ن والتي ال تختلـف مـن حيـث الخطـوط واأللـوان واألرضـيات عـ,  التسعة املتخصصةعناوينال

 عنـاوينوتأيت بعد ذلك زاوية أخبار أخرى التـي تـشتمل عـىل مثانيـة ,  الصفحات األوىلعناوين

 .       لعرشات الصفحات معززة بالصورًاظاهرة من أصل عرشين عنوان

ــار صــفحة  ــا(وباعتب ــة ) التكنولوجي ــار املنجــزات العلمي ــة آخــر أخب ــا مبتابع ــتم دامئ ًته

بل إن زوار , )صفوة القوم(خصصة للنخبة وال يعني هذا فهي صفحة م, واملبتكرات التكنولوجية

, هذه الصفحة مهتمون إىل حد كبري مبا تطرحه األسـواق التجاريـة مـن صـيحات تقنيـة جديـدة

ويالحقون أخبار األجيال املتعاقبـة مـن الكمبيـوترات املحمولـة والتليفونـات النقالـة واأللعـاب 

ويتضح ذلك من خالل التعليقـات عـىل , غار السن صالشباناإللكرتونية وغالبيتهم الساحقة من 

وقـد , اآلراء املطروحة والردود عىل التعليقات يف زاويـة آراء التـي تحتـل أسـفل وسـط الـصفحة

 لـثالث ًاانـ مـن أصـل عـرشين عنوعنـاوينعـىل عـرشة  احتوت املـساحة املخصـصة لحقـل آراء

سم الكثـري منهـا بالبـساطة يـت أغلبهـا بتعليقـات القـراء التـي اتـوحظ, صفحات مرفقة بالصور

والسطحية وقلة الوعي واإلدراك وضيق األفق املعريف والخلط بني العـام والخـاص وبـني الثقافـة 

عىل موضوعات رأي ذات طابع تخصيص يف مجال العلـم والتقنيـة بعيـدة كـل البعـد , والسياسة

 . عن السياسة والثقافة

تتمحور ,  إجابات الزائرين عليها فكرة تخصيص صفحة لطرح األسئلة واستخالص:األسئلة

تحقيق زيادة يف إقبـال القـراء عـىل موقـع العربيـة اإلجتامعـي : أوالً, يف ثالث نقاط رئيسية هي

إتاحـة أكـرب قـدر ممكـن للزائـر يف املـشاركة بـصنع القـرار : ًثانيـا, وبالتايل زيادة يف الـرتويج لـه

استفادة القـامئني عـىل املوقـع : ًثالثا, هاوإشعاره بأنه ليس فقط متلقي للمعلومة وإمنا مشارك في

قناة العربية (وتفتح الصفحة عىل عنوانها , من بعض اآلراء التي قد تساعدهم يف رسم سياسة املوقع

بخـط ) قنـاة تليفزيونيـة(وتحتـه مفـردة , بخط متوسط وبلون أسود غامق يف أعىل ميينها) األسئلة/ 

تنـدرج محتويـات ثـم , ن عىل أرضـية الـصفحة البيـضاءواملفردتان مفرغتا, صغري وبلون أسود فاتح
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كتبت بخط أزرق عـىل أرضـية بيـضاء , سؤاالً) تسعة وخمسني(الصفحة متسلسلة إىل األسفل بـ 

 . وتفصل بينها خطوط أفقية بلون رصايص

وأزمـة الـسكن , تدور معظم األسئلة حول العقارات املتأثرة باألزمات اإلقتصادية العاملية

ورغبـة االسـتثامر العـريب يف الـدخول إىل الـدول التـي حـصلت فيهـا ,  دول الخليجاملسترشية يف

وأسـئلة تـدور حـول , تغريات سياسية وتهـدمت يف بعـضها البنيـة التحتيـة ولكـن بحـذر شـديد

وأخـرى تـدور حـول , ودعوات للمشاركة بالرأي والتوقعـات املـستقبلية, األوضاع ما بعد التغيري

وعند الضغط عـىل أي سـؤال مـن هـذه األسـئلة تفـتح عـىل , ة نفسهابرامج العربية وحول القنا

كيـف تـصف نـشاط : مثـل, وما عىل الزائر إال التأشري عىل الجـواب الـذي يريـد, إجابات مختارة

 .     وهكذا)  يسء– ال بأس – ممتاز –جيد (هذه الصفحة؟ 

ين مـع صـفحة يف موقـع العربيـة اإللكـرتو) تكنولوجيا( تتفق صفحة :االتفاق واالختالف

, يف اهتامم كال الصفحتني باألسواق التجارية إىل حـد كبـري, يف موقع العربية اإلجتامعي) األسئلة(

وكذلك يف إتاحة الفرصة للزوار بالتعبري عن آرائهم  حول جملة من املواضيع املطروحة والتعليق 

وكـذلك قلـة زوار , لقـرار واالستامع إلـيهم ومـشاركتهم يف صـنع االشبانواالهتامم األكرب ب, عليها

عدا هذا ال يوجـد مـا ميكـن أن يـؤرش بـأن , الصفحتني مقارنة بالصفحات األخرى يف كال املوقعني

 .اتفاق ما ميكن حسابه بني الصفحتني

أمــا نقــاط االخــتالف بــني الــصفحتني فتتمثــل يف كــونهام مختلفتــني مــن حيــث الــشكل 

خبــار املنجــزات العلميــة واالبتكــارات متخصــصة يف تغطيــة أ) تكنولوجيــا(فــصفحة , واملــضمون

مبعرفـة إجابـات الـزوار عـىل األسـئلة التـي يطرحهـا ) األسـئلة(بينام تهتم صـفحة , التكنولوجية

قد , وهي ما يشبه االستفتاء عىل مواضيع متعددة يف مختلف القضايا ومنها التكنولوجية, املوقع

واالخـتالف األكـرث , سياسة العامة للموقعيستفيد منها القامئون عىل املوقع اإلجتامعي يف رسم ال

كتبت بلون أبيض وفرغـت ) تكنولوجيا(فصفحة , ًوضوحا بني الصفحتني يسجل يف شكلهام الظاهري

) األسـئلة(بيـنام أسـم صـفحة , عىل مستطيل أفقي ميتد عىل كامل عرض الصفحة بأرضية بنفـسجية

) تكنولوجيـا (لت محتويات صـفحةوحم, كتب بلون أسود غامق وفرغ عىل أرضية الصفحة البيضاء
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إىل جميـع القـضايا اآلنيـة التـي ) األسـئلة(بينام تطرقت صـفحة , معلومات ذات طابع تخصيص

واكتفى املخرج بثلثي املساحة املخصصة للصفحة , ًتدور يف ذهن القامئني عىل املوقع والزوار معا

 غطـت سـؤاالً) تسعة وخمـسني(ري قابله املخرج يف املوقع اإلجتامعي بتسط, يف املوقع اإللكرتوين

 .كامل املساحة املخصصة للصفحة

 )19(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 األخرية 19

 

  صور

 

 

 

 تعترب الصفحات األخرية يف الصحف الورقية واملواقـع اإللكرتونيـة عـىل حـد : األخرية-19

وتكون عادة شاملة ومتنوعة تتضمن املواضيع الخفيفـة التـي , ًسواء دامئا مبثابة اسرتاحة للقارئ

 إىل والتـي ال تحتـاج, تتناول األخبار واألحداث املسلية والغرائب والطرائف والفكاهة واملفارقات

وقد ال تخرج الصفحة األخرية يف موقـع العربيـة اإللكـرتوين , الرتكيز يف قراءتها أو الجهد يف فهمها

فتبـدأ , ًوتبدو من حيـث الـشكل كـام الـصفحات األخـرى يف املوقـع تقريبـا, عن هذا التوصيف

وقد كتب أسم الصفحة بلون , مبستطيل أفقي يف أعىل ميني وسط  الصفحة مفرغ بلون بنفسجي

, ً التسعة املعززة بالـصور وأحيانـا مبقـاطع الفيـديوعناوينلتندرج تحته ال, أبيض يف طرفه األمين

) ح وذابفـص ملـ(الحارسات الناعامت : " الطريفة التي ستبقى راسخة يف الذهنعناوينومن ال

  ".   حول ألقذايف يختفني بانقضاء ليلته األخرية يف باب العزيزية"شهرزاد) 400(, داخل الحصن

ال تحتــل الزوايــا الثابتــة األخــرى كــام يف بــاقي صــفحات املوقــع كامــل مــساحة 

ًبل تركت نصف املساحة فارغة تقريبا واكتفت بزاوية واحدة فقط هي زاويـة , الصفحة

 ً ا ظاهرة مرفقة بالصور من أصـل عـرشين عنوانـعناوينالتي تحتوي عىل عرشة , )آراء(
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تحـت عنـوان رئيـيس بلـون بنفـسجي مفـرغ عـىل جميعها تنـدرج , عرشات الصفحات األخرىل

 الـرأي عنـاوينوأخذت كـل , )األرشيف اإلخباري(مساحة بيضاء يف أعىل ميني وسط الصفحة هو 

نفـس نـوع الخـط , يف هذه الصفحة وباقي الصفحات األخرى التي تقـع ضـمن إطـار مـستطيل

جميـل (تنـىس رأي للكاتـب ولعل من أبرز اآلراء التـي ال , واللون واملساحات الفارغة واألرضيات

: وقـد جـاء يف مقدمتـه, ")لنـور ومهنـد"يـأتون .. العرب ال يهمهم التاريخ: (تحت عنوان) ضاهر

العــرب ال يحبــون التـاريخ، العــرب يــأتون إىل : "أضـحكني الــدليل الـسياحي الــرتيك حــني قالهـا(

 ). "إسطنبول ألجل نور ومهند

عي إىل أعىل ميني وسـط الـصفحة عـىل موقع العربية اإلجتامح صفحة صور يف  تفت:صور

) قنـاة تليفزيونيـة(تحتهـا مفـرد , بخط متوسط وبلون أسود غامق) صور/ قناة العربية (مفردة 

 هـاتني املفـردتنييـيل , بخط صغري وبلون أسود فـاتح واملفردتـان مفرغتـان عـىل أرضـية بيـضاء

بت يف طرفه األمين مفردة كت, مستطيل أفقي ميتد عىل كامل عرض الصفحة بأرضية رمادية اللون

يقابلها يف طرف املستطيل األيرس مـن اليـسار إىل , بخط صغري وبلون أسود) صورة قناة العربية(

  .بخط صغري وبلون أزرق)  الصور–يو مقاطع فيد(اليمني مفردتان هام 

وبالـضغط , بخـط صـغري وبلـون أسـود فـاتح) See All(تليهام عىل نفس االمتداد عبارة 

كتـب يف , تفتح عىل صفحة يعلوها مستطيل أفقي بلون أزرق فـاتح) مقاطع فيديو (عىل مفردة

, وبلـون أسـود غـامق) ملفات فيديو منشورة من قبل قناة العربيـة(بدايته بخط متوسط عبارة 

تلتها عبارة , بخط كبري ولون بنفسجي غامق عىل أرضية بيضاء) العربية(كتبت إىل ميينها مفردة 

ثم خط أفقي أزرق فاتح اللون يفصل بني هذه , أي الصفحة الرئيسية) العربيةالعودة إىل قناة (

 -  1عـرض (كتب فوقه إىل ميني الصفحة بخط صغري أسـود اللـون ,  ومحتويات الصفحةعناوينال

 ). فيديو لـ قناة العربية" كذا" من  15

ثــم كلمتــي التاليــة ) 7 إىل 1(وتسلــسلت إىل يــسار الــصفحة فوقــه أرقــام مــن 

وهـو عـدد , ً رقـاموبالضغط عىل كلمة األخرية يصبح عدد األرقـام سـتة عـرش, خريةواأل

 أحـدثها منـذ سـاعات ًاالصفحات التي يفتح عىل كل صفحة منها خمـسة عـرش مقطعـ

 ويـصاحب كـل مقطـع فيـديو العـرشات أو املئـات مـن , ًوأقدمها منذ ستة عـرش شـهرا
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ح عـىل صـفحة مـستطيلة تحتـوي عـىل تفـت) صـور(وعند الضغط عىل مفـردة , تعليقات الزوار

ًبخط كبري نسبيا وبلـون ) ألبومات(يعلو املربع األول مفردة , مربعني متجاورين يف قسمها األمين

, بخـط متوسـط وبلـون أزرق فـاتح) قنـاة العربيـة(ثم مفـردة ) By(وتحتها كلمة , أسود غامق

  .ر إىل الصفحة الرئيسية يف املوقعوعند الضغط عليها تعود بالزائ

مفرغـة عـىل , ًكبـرية نـسبيا بلـون أزرق غـامق) ؟(ويحمل املربع األول عالمـة اسـتفهام 

) صور الحائط(وتحتها كتب بخط متوسط مفردة , أرضية بيضاء يف إطار أزرق فاتح داخل املربع

 آالف صـورة موجـودة تحـت  ميثل عدد الصور الذي يقـارب ثـالثويأيت تحتها رقم , بلون أزرق

وبجانبه املربـع الثـاين الـذي , )photos(م بخط صغري وبلون أسود فاتح ثم كلمة عالمة االستفها

 .بخط كبري وبلون بنفسجي غامق مفرغ عىل أرضية بيضاء) العربية(يحمل أسم وشعار 

يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعـي ) وصور, األخرية( تتفق الصفحتان :االتفاق واالختالف

أي , كال الصفحتان ال تحتاج إىل الرتكيز يف قراءتها أو الجهد يف فهمهاف, عىل أنهام اسرتاحة القارئ

أنها مبثابة الفاكهة الصحفية بعد الوجبات اإلخبارية الدسمة التـي تتناولهـا الـصفحات الرئيـسية 

وغـري , ًوتتفقان أيضا بعدم االستفادة من كامل املساحة املخصصة لهام من املوقعني, واملتخصصة

 . ميكن أن تتفق عليه الصفحتنيهذا ال يوجد ما

صـفحة شـاملة ومتنوعـة تتـضمن املواضـيع ) األخرية(وتختلف الصفحتان يف كون األوىل 

بيـنام , القصرية واألخبار الخفيفة واألحداث املسلية والغرائـب والطرائـف والفكاهـة واملفارقـات

وكتـب أسـم , ملتنوعـةتحتوي عىل آالف الصور املنتقاة وعرشات مقاطع الفيـديو ا) صور(الثانية 

, بلون أبيض عـىل أرضـية مـستطيل بنفـسجية تحـت عنـق املوقـع اإللكـرتوين) األخرية(الصفحة 

بلـون أسـود غـامق عـىل أرضـية بيـضاء أعـىل الـصفحة يف املوقـع ) الـصور(يقابلها أسم صـفحة 

املتنوعة عىل نصف املساحة املخصـصة ) األخرية(وتوزعت جميع محتويات الصفحة , اإلجتامعي

املندرجـة تحـت مـستطيل ) الـصور(واقترصت محتويـات صـفحة , ًلها وترك النصف اآلخر فارغا

فقـط يف ) الـصور الشخـصية(وتحتـه عبـارة ) العربيـة(العنق عىل مربع صـغري تتوسـطه كلمـة 

 .      وتركت كل املساحة املخصصة لها فارغة, مقدمة الصفحة
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 )20(وقع اإلجتامعي جدول رقم مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين وامل

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 آراء 20

 

  اآلراء 

 

 

 

 هــي صــفحة متخصــصة متفــردة لــسرب آراء الكتــاب واملحللــني واملختــصني يف : آراء-20

تظهـر , يف عنق الصفحة) آراء( تحت مفردة اسمها عناوين سبعة وتتكون من, مختلف املواضيع

, طـب وصـحة, رياضة, األسواق العربية, سياسية: (عند تحريك مؤرش فأرة الكمبيوتر عليها وهي

 تكـون بـدورها الزوايـا الثابتـة يف الـصفحة عنـاوينوهـذه ال, )واألخـرية, تكنولوجيـا, ثقافة وفن

, آراء رياضـية, آراء سياسـية: ( األوىل هيثضمن الزوايا الثالالقسم األول يت: وتنقسم إىل قسمني

لتبـدأ , التي كتبت بخط أبيض خفيف يف مـستطيالت بنفـسجية صـغرية, )وآراء األسواق العربية

ويحمـل , ًبها املحتويات بعد املستطيل الذي يعلوها واملمتد أفقيا عىل كامل أعىل ميني الـصفحة

وتــأيت هــذه الزوايــا , أبــيض مفرغــة عــىل أرضــية بنفــسجيةبخــط ) آراء(يف طرفــه األميــن كلمــة 

وتحتوي كل زاوية منها عىل أهم وأبرز خمـسة , متسلسلة من األعىل إىل منتصف وسط الصفحة

 .وتغلب املهنية عىل هذه املواضيع بأقالم كتاب متخصصني, مواضيع رأي معززة بالصور

هو عبارة عن مستطيل أفقـي ف, أما القسم الثاين من الزوايا الثابتة يف صفحة آراء

 زوايـا بخـط ن بنفسجي تنتظم عـىل امتـداده أربـعبلو, ميتد يف منتصف عرض الصفحة

وعنــد مالمــسة فــأرة , )وتكنولوجيــا, ثقافــة وفــن, طــب وصــحة, األخــرية: (أبــيض هــي

الكمبيوتر ألية زاوية منها وعند فتحهـا يتغـري لـون أرضـيتها مـن اللـون البنفـسجي إىل 

 آلن هـذه ,  زاويـة يقـرأةنب الخلط بني الزوايـا ومعرفـة القـارئ يف أيـوذلك لتج, البني
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وتهتم كل زاويـة , الزوايا تفتح جميعها عىل نفس املساحة املتبقية من وسط الصفحة إىل أسفلها

وتنحـرص موادهـا يف إطـار سـاميئ اللـون , بعرض خمسة مواضيع جديدة مختارة مرفقة بالـصور

ً االـذي يتكـون مـن عـرشين عنوانـ, )أرشـيف اآلراء(فـردة لتنتهي عند أسـفل يـسار الـصفحة مب

ومل يبخـل القـراء بكتابـة ,  الثابتـةهـذا يـرسي عـىل جميـع الزوايـا الـسبعو, لعرشات الصفحات

التعليقات وتقـديم املالحظـات سـواء باالتفـاق أو االخـتالف واإلشـادة بـشجاعة الكاتـب ودقـة 

 . التعليق وحكمة القلم

راء القراء يف تـصويب الـسياسات املعتمـدة يف العديـد مـن وسـائل ً نظرا ألهمية آ:اآلراء

وخصص صفحة تهتم بآراء الـزوار , فلم يخرج موقع العربية اإلجتامعي عن هذا القاعدة, اإلعالم

تفتح الصفحة يف أعىل ميـني الوسـط عـىل أسـمها , ًمن أصحاب االختصاص ومن عامة الناس أيضا

ــردة  ــة (مبف ــاة العربي ــامقبخــ) اآلراء/ قن ــون أســود غ ــردة , ط متوســط وبل ــا مف ــاة (وتحته قن

ثم خط أفقـي , بخط صغري وبلون أسود فاتح واملفردتان مفرغتان عىل أرضية بيضاء) تليفزيونية

ًتليها أفقيا خمـس نجـامت , بخط أصغر وبلون أسود) التقييم(رصايص اللون كتبت تحته مفردة 

ًسودا غامقاًباهتة اللون وبتحريك الفأرة عليها تكتسب لونا أ ً.  

أكتـب مراجعـة (ثم مستطيل أبيض بإطار أزرق فاتح اللون يحمل يف طرفه األمين عبـارة 

ًمتكن الزائر من إبداء رأيه بالضغط عىل العـدد الـذي يريـد مـن النجـوم تقيـيام , )لقناة العربية

يل يفـصل مـستط, ومواصلة كتابة املراجعة التي يريد تـدوينها يف هـذه الـصفحة, لهذه الصفحة

والتي هـي عبـارة عـن آراء تقييميـة , املراجعة بني املقدمة والتقييم ومحتويات الصفحة األخرى

ًتتسلـسل عموديـا إىل أسـفل الـصفحة , للموقع يعرب فيها كتابها عـن إعجـابهم بنـسب متفاوتـة

وتتاح إمكانية اإلعجاب ,  صفحةة عرشً تقريبا وبحدود خمس رأيأصل ثالمثائةبعرشين رأي من 

 .           ليق عىل أي رأي من هذه اآلراءوالتع

يف املوقـع ) اآلراء(يف املوقع اإللكرتوين وصفحة ) آراء( صفحة :االتفاق واالختالف

كـونهام صـفحتان متخصـصتان متفردتـان , متفقتان يف العديد مـن النقـاط, اإلجتامعي

تمتـني بـآراء وألنهـام مه, لسرب آراء الكتـاب واملحللـني واملختـصني يف مختلـف املواضـيع

ــضا ــاس أي ــصاص ومــن عامــة الن ــزوار مــن أصــحاب االخت ــامئني عــىل , ًال  وتقــدمان للق
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موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي خدمة مجانية يف رسم وتصويب السياسات املعتمدة مـن 

وقـد اسـتفاد املخرجـان مـن كامـل املـساحة املخصـصة , خالل آراء القراء املتنوعـة يف املـوقعني

 .للصفحتني

فأسـم الـصفحة األوىل , ًوتختلف الصفحتان من حيث الشكل يف الكثري من النقـاط أيـضا

وأســم , يف املوقـع اإللكـرتوين كتـب بخـط أبـيض وفــرغ عـىل أرضـية مـستطيل بنفـسجية) آراء(

يف املوقع اإلجتامعي كتب بلون أسود غامق وفرغ عىل أرضـية الـصفحة ) اآلراء(الصفحة الثانية 

تطيل الذي يحمل أسم الصفحة األوىل مـستطيل صـغري آخـر يحمـل عبـارة وتحت املس, البيضاء

  .بلون أبيض وعىل أرضية بنفسجية) ةآراء سياسي(

بلون أسـود تليهـا ) التقييم(ة أما تحت أسم الصفحة الثانية فهناك مستطيل يحمل مفرد

العديـد مـن وتتحىل الصفحة األوىل بطابع الرصـانة مبختلـف اآلراء يف ,  نجوم باهتة اللونخمس

بيـنام تخطـت الكثـري مـن اآلراء يف الـصفحة الثانيـة حـدود املوضـوعية يف الطـرح , املوضوعات

واآلراء املطروحة يف الصفحة األوىل هي عبـارة عـن , واللياقة يف النقد واألدب يف اختيار املفردات

ونهـا مـشاركات أما اآلراء يف الصفحة الثانية فال تتعدى ك, موضوعات رأي تلحق بتعليقات القراء

 .مقتضبة تتاح للزائر إمكانية اإلعجاب بها والتعليق عليها

 )21(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل يف 

 املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

21 

 

امج العربية وآخر بر

 األخبار

 

الروابط ونشاط 

 الصديق
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ستطيل العنـق الـذي هـام الزاويتـان األخريتـان يف مـ:  برامج العربية وآخـر األخبـار-21

واللتــان تنفــردان ,  زاويــة ثابتــة لــصفحات موقــع العربيــة اإللكــرتوينة عــرشيحتــوي عــىل اثنتــا

لنـسبة إىل الـصفحة األوىل فقـد كتـب وبا, بخصوصيتهام من حيث الـشكل عـن الزوايـا األخـرى

بخط متوسط أبيض اللون يف الطرف األمين ملستطيل أفقـي يفـصل عنـق ) برامج العربية(اسمها 

ًتبدأ يف اليمني بلون بني وتنتهي تدريجيا , املوقع عن محتويات الصفحة مفرغ عىل أرضية ملونة

هـي إنهـا , ن الـصفحات األخـرىوإن أهم ميزة تنفرد بها هذه الصفحة ع, بلون أزرق يف اليسار

تعرض فقط أرشطة فيديو كاملة لحلقات من برامج قناة العربية التليفزيونية الفضائية املـسجلة 

ًوتخلو الـصفحة متامـا , مرفقة بعنوان الحلقة وصورة ملقدم أو مقدمة الربنامج, بالصوت والصورة

 الـرأي والتقـارير والتعليقـات املـواد اإلخباريـة واملقـاالت وأعمـدة: من النصوص املكتوبـة مثـل

تعليقـات حـول (إال أنهـا تحـتفظ فقـط بزاويـة , الصحفية وغريها من الفنون الصحفية األخـرى

 .   التي يسجل القراء فيها انطباعاتهم حول الحلقة املقدمة) املوضوع

فهـي تحتـل أعـىل , ًعىل مساحة صـغرية نـسبيا) برامج العربية(تتوزع محتويات صفحة 

ًة وتـرتك أسـفلها فارغـا متامـاووسط الـصفح وذلـك لخلـو هـذه الـصفحة مـن املـواد الـصحفية , ً

فـأعىل الـصفحة قـسم مخـصص ألحـدث , )برصيةالسمع(واقتصارها فقط عىل املواد التحريرية 

بعـضها ويتكرر , )وروافد, من العراق, بانوراما: (مثل, ست حلقات من حيث وقت وتاريخ البث

تنحرص ما بـني املـستطيل األفقـي األعـىل ,  حلقة ظاهرةة عرشعدة مرات ليصبح مجموعها ست

والـذي يحتـوي عـىل عنـوانني , الذي يحمل أسم الصفحة واملستطيل األفقي األسـفل املـوازي لـه

, مكتوبني بخط أبيض ومفرغني عىل أرضية بنفـسجية) برامج حالية وبرامج سابقة: (متتاليني هام

  .التي تشغل محتوياتهام وسط الصفحةو

, صباح العربية, محطات: (ًثالثة وعرشين عنوانا مثل) برامج حالية: (رج تحت حقلوتند

فتنـدرج تحتـه تـسعة ) بـرامج سـابقة(أما حقل , هي مجموع حلقات البث الحالية) ويف املرمى

ويف كـال الحقلـني , )وعـرب املحـيط, نقطـة نظـام, العني الثالثـة: (ًعرش عنوانا لحلقات سابقة مثل

ىل أربع حلقات ظاهرة من أصـل عـرشين مـن الحلقـات تـرتاوح بـني صـفحة يفتح كل عنوان ع

 .واحدة وعرش صفحات
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بخط متوسط أبيض اللون وفرغ عـىل ) آخر األخبار(أما الصفحة الثانية فقد كتب اسمها 

ومـا مييـز , أرضية بنفسجية اللون يف الطرف األمين ملستطيل أفقي ميتد عىل كامل عرض الصفحة

هي أنها تنفرد بتغطيـة شـاملة آلخـر األخبـار يف كـل , ي الصفحات األخرىهذه الصفحة عن باق

ومحتوياتها عبارة عن مجموعة من الـصور امللونـة , الصفحات والزوايا واألبواب الثابتة يف املوقع

ًتنــتظم أفقيـا صــورتان فقـط وتتسلــسل عموديـا بــأربعني صـورة, متـساوية األحجـام  إىل أســفل ً

  .الصفحة لعرشات الصفحات

وتحت كل صورة وضع عنوان مقتضب بخط متوسط وبلون أسود عـىل أرضـية الـصفحة 

وكتب إىل ميـني العنـوان أسـم الـصفحة التـي أخـذت منهـا الـصورة , البيضاء يوضح خرب الصورة

, والخرب يف مستطيل صغري مدبب الرأس بخط صغري وبلون أبيض عىل أرضية املستطيل الحمـراء

تتغري أرضيته إىل الـسوداء وبالـضغط عليـه يعـود باملتـصفح إىل وبتحريك الفأرة عىل املستطيل 

وبتحريك الفأرة عىل العنوان يظهر خط تحت مفرداتـه وبالـضغط , الصفحة التي أخذ منها الخرب

ًتندرج تحتها تفاصيل الخرب وتذيل أحيانا , عليه يفتح عىل صفحة تعلوها صورة الخرب بحجم أكرب

 .ًاء أحيانا أخرى ما يرونه من التعليقاتتاركة للقر) ًاقرأ أيضا(مبفردة 

 هـام صـفحتان مـن ضـمن الـصفحات املتخصـصة يف موقـع :الروابط ونـشاط الـصديق

,  وهنـاك صـلة بـني الـصفحتني)نـشاط الـصديق( وصفحة )الروابط(صفحة , العربية اإلجتامعي

, ىل املوقـعوهي مجموعة روابط تتناول مواضيع متنوعة يختارها القـامئون عـ) الروابط(فاألوىل 

ً روابــط ذات مواضــيع متنوعــة أيــضا يختارهــا أصــدقاء الزائــر هــي) نــشاط الــصديق (والثانيــة

/ قنــاة العربيــة (عــىل مفــردة ) الــروابط(تفــتح صــفحة , املعجبــون مبوقــع العربيــة اإلجتامعــي

  .ود غامق يف أعىل ميني وسط الصفحةبخط متوسط وبلون أس) الروابط

بخط صـغري وبلـون أسـود فـاتح واملفردتـان ) فزيونيةقناة تلي(تأيت تحتها مفردة 

قنـاة (وتفـصل بـني االسـم ومحتويـات الـصفحة مفـردة , مفرغتان عـىل أرضـية بيـضاء

وعنـد الـضغط عليهـا يعنـي العـودة إىل الـصفحة , بخط متوسـط ولـون أزرق) العربية

 ة تندرج بعد ذلك املحتويات إىل أسفل الصفحة وهي عبارة عن عـرش, الرئيسية للموقع
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وعند إضافة رابط جديد يف أعىل الصفحة يختفي أقدم رابط يف , روابط مختارة يف صفحة واحدة

 .أسفل الصفحة

 Friend/ "قنـاة العربيـة (تفتح إىل أعىل ميني الوسط مبفـردة ) نشاط الصديق(والثانية 

Activity ("وتحتهــا مفــردة , بخــط متوســط ولــون أســود غــامق)واملفردتــان) قنــاة تلفزيونيــة 

ثم مستطيل أفقي بأرضية رصاصـية كتبـت يف طرفـه األميـن مفـردة , مفرغتان عىل أرضية بيضاء

) سـتني(تندرج تحته اختيارات األصدقاء مـن الـروابط إىل أسـفل الـصفحة بــ , )نشاط الصديق(

والـصفحتان , وملشاهدة املزيد ميكن الضغط عىل منشورات أقدم لتفـتح صـفحات أخـرى, رابط

 .إلعجاب والتعليق وعرض كافة املشاركاتتتيحان إمكانية ا

 تتفق الصفحات األربعة يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي عىل أنهـا :االتفاق واالختالف

) برامج العربية وآخـر األخبـار(وتجمع بينها ميزة اقتصار صفحتي , صفحات ذات طابع تخصيص

الـروابط ونـشاط (فحتي وصـ, عىل عرض أرشطـة الفيـديو لحلقـات كاملـة وصـور آخـر األخبـار

ومن حيث الـشكل تقاربـت الـصفحات , املحتوية عىل روابط املوقع وروابط األصدقاء) الصديق

 .األربع يف صفحتني متشابهتني من املوقع اإللكرتوين وصفحتني متشابهتني من املوقع اإلجتامعي

اط الـروابط ونـش(عـن الـصفحتني ) بـرامج العربيـة وآخـر األخبـار(وتختلف الـصفحتان 

كون األوىل تعرض للزائرين حلقات مسجلة كاملة من بـرامج قنـاة العربيـة الفـضائية , )الصديق

بيـنام الثانيـة تتنـاول مواضـيع مختلفـة مـن املوقـع يف , وتطلعهم عىل آخر مـستجدات األخبـار

مجموعة مـن الـروابط املختـارة يـضاف لهـا روابـط اختارهـا أصـدقاء الزائـر املعجبـون بـاملوقع 

بيـنام الثانيـة تتطلـب املـشاركة , وتعترب األوىل اسرتاحة القارئ وتقدم لـه مـا يرضـيه, ياإلجتامع

واكتــست األوىل بحلــة مــن الــصور والخطــوط املتناســقة , والتفاعــل والــرد واإلعجــاب والتعليــق

بينام غابت عن الثانية بصامت املخرج بالرغم من أن محتوياتهـا غطـت كامـل , واأللوان الزاهية

 .    خصصة لهااملساحة امل
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 )22(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

22 

 أخبار العربية

 

 املالحظات

 

 

 

 

 

ح معايري الحياد والصدق واملهنيـة يف تقـديم املعلومـات ونـرش  ترتاو: أخبار العربية-22

ويالحظ املتابع لهذه املواقـع , األخبار ونقل األحداث بني املواقع اإللكرتونية ومنها موقع العربية

واألخبـار املتـضاربة التـي ال , الكم الهائل من املعلومات التي تحتاج إىل تـدقيق قبـل اعتامدهـا

إال أن موقـع العربيـة اإللكـرتوين , داث املشكوك يف زمانهـا ومكـان حـدوثهاميكن األخذ بها واألح

من بني املواقـع , ًاستطاع إىل حد ما أن يكون حياديا يف تناوله لهذه األمور وعرضها بشكل مقبول

  .وتحرتم عقل القارئاملهنية   نفسها وتقدرًالقليلة جدا التي تحرتم

 جميـع صـفحات املوقـع والزوايـا الثابتـة وتتوزع أخبار العربية من حيـث الـشكل عـىل

فأخبار التحركات الجامهريية واالنتفاضات الـشعبية , وتأخذ صفاتها أي التخصص الذي تنفرد به

تنفـرد بهـا صـفحة ) الربيع العـريبثورات (والثورات العارمة يف الرشق األوسط واملنطقة العربية 

وآخر األخبار وأهم األحداث يف كافة أنحـاء وتهتم صفحة العامل بأدق املعلومات , الرشق األوسط

 .ًوتقدم الصفحات املتخصصة األخرى أطباقا متنوعة من األخبار التي تهم زوارها, األرض

وال ميكـن إذا مل تكن مستحيلة ًإن مسألة إرضاء جميع األذواق مهمة صعبة جدا 

  املوقـع تلبـي إال أن التغطية اإلخبارية التي تقـدمها الـصفحات املتخصـصة يف, تحقيقها

 فمــن يهــتم بأســواق املــال والبنــوك والــرشكات , إىل حــد مــا بعــض احتياجــات القــراء

 ومــن يواظــب عــىل , واالقتــصاد والعقــارات يجــد ضــالته يف صــفحة األســواق العربيــة
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فـإن صـفحتي , معرفة أخبار الطب وتطوراته املتالحقة ويهتم بصحته ويتـابع األخبـار الرياضـية

وإن الشأن الثقايف يف املوقع أفردت لـه صـفحة ,  تقدم له أفضل ما لديها)طب وصحة والرياضة(

ًيانـا فـضول وبالرغم من محدوديتها إال أن ما تقدمـه مـن أخبـار ثقافيـة يـريض أح) ثقافة وفن(

  .الزائرين من املثقفني

يجـدها , وآخر أخبار التكنولوجيا واملنجزات العلميـة ومـستحدثات األجهـزة اإللكرتونيـة

ولإلطــالع عــىل بــرامج قنــاة العربيــة التليفزيونيــة الفــضائية , )تكنولوجيــا(ون يف صــفحة املهتمــ

يتوجب عىل القـارئ زيـارة الـصفحات , واسرتاحة القراء واملشاركة بالرأي أو معرفة آراء اآلخرين

ومن ليس لديه الوقـت الكثـري للتـصفح يكفيـه زيـارة الـصفحة , )وبرامج العربية, آراء, األخرية(

الحتوائهام عىل أهم وأبـرز وأحـدث األخبـار الـشاملة التـي , )آخر األخبار(أو صفحة ) سيةالرئي(

اري املتحـرك يف أعـىل أو يكتفي بقـراءة الـرشيط اإلخبـ, تتناولها بالتفصيل الصفحات املتخصصة

      .وسط املوقع

ــة :املالحظــات ــع العربي ــاة مــن صــفحات موق ــة متنوعــة ومنتق ــواد إخباري  هــي م

ورضورة حفظها يف إحدى صـفحاته , يرى فيها القامئون عىل املوقع فائدة للقارئ, اإلجتامعي

تفــتح , ليــتمكن الزائــر مــن العــودة إليهــا يف الوقــت الــذي يــشاء, )املالحظــات(املتخصــصة 

بخـط متوسـط وبلـون ) املالحظـات/ قناة العربية (الصفحة يف أعىل ميني الوسط عىل مفردة 

ثـم خـط , بخـط صـغري وبلـون أسـود فـاتح)  تليفزيونيـةقنـاة(وتحتها مفـردة , أسود غامق

لـصفحة  مالحظـات يف اةتنـدرج تحتـه عـرش, رصايص يفصل بني عنوان الصفحة ومحتوياتهـا

  .األوىل من أصل أربعني صفحة

وقد كتبـت تحتـه عبـارة , يتصدر كل مالحظة عنوانها بخط متوسط وبلون أزرق

)Byتـأيت تحتـه الفقـرة , باليوم والشهر والـسنةثم تاريخ كتابة املالحظة , ) قناة العربية

 – أعجبنـي –عـرض كـل املالحظـة : (التـي تليهـا املفـردات التاليـة, األوىل من املالحظة

 أشـخاص : (وتنتهي املالحظة عند مستطيل أفقي يضم بداخله املفردات التاليـة, )تعليق
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 .ة التعليقفحقل لكتاب)  عرض كل املشاركات– عرض كل التعليقات –معجبون بهذا 

: لتـصبح كـاأليت, وعند الضغط عـىل عنـوان أي مالحظـة تتغـري مفـردات العمـود األميـن

ثـم عبـارة , وبالـضغط عليهـا تعـود إىل صـفحة املالحظـات الرئيـسية) مالحظات قناة العربيـة(

 مالحظــات –مالحظــات األصــدقاء : (وتحتــوي عــىل خمــس مفــردات هــي) تــصفح املالحظــات(

االنتقـال (ثم مستطيل أفقي يحمل عبارة , ) مالحظات عني–مسودايت  – مالحظايت –الصفحات 

وبالضغط عـىل أي مـن املفـردات الخمـس تفـتح عـىل صـفحة بعـرشات , )إىل صديق أو صفحة

فـام , ًوإذا أراد الزائر االنتقال إىل صفحة أخرى بعيدا عن هذه الصفحات, املالحظات والصفحات

وعند العودة إىل صفحة , )نتقال إىل صديق أو صفحةاال(عليه سوى كتابة أسم الصفحة يف حقل 

إضـافة إىل الـرقم الـذي ميثـل , ة عـرشالخمـستعود مفردات العمود األمين املالحظات الرئيسية 

 . عدد املعجبني باملوقع وصفحات اإلعجابات الثابتة

ــتالف ــاق واالخ ــة :االتف ــق زاوي ــة( تتف ــار العربي ــفحة ) أخب ــرتوين وص ــع اإللك يف املوق

عـىل إنهـام زاويتـان تحتويـان عـىل مـواد إخباريـة متنوعـة , يف املوقـع اإلجتامعـي) حظاتاملال(

غـري هـذا ال يوجـد مـا ميكـن أن , ومنتقاة من صفحات موقعي العربيـة اإللكـرتوين واالجتامعـي

 .يسمى اتفاق بني الزاويتني

كتبـت بلـون أبـيض ) أخبار العربية(إن مفردة : وتختلفان يف نقاط عديدة أهمها

فرغت عىل مستطيل أفقي صغري بأرضية بنفسجية داكنـة يف أسـفل الثلـث األول مـن و

يف طرف مستطيل أفقي ميتد عىل عرض الصفحة يحتوي عىل رشيـط , الصفحة الرئيسية

بلـون أسـود وفـرغ عـىل ) املالحظـات(بينام كتب أسـم صـفحة , متحرك ألخبار العربية

هـي زاويـة ثابتـة ال متتلـك ) العربيـةأخبـار (وإن , أرضية بيضاء يف أعىل وسط الصفحة

صفحة محـددة ميكـن زيارتهـا وإن أخبارهـا هـي أخبـار الـصفحات والزوايـا الثابتـة يف 

هي عبارة عـن محفظـة تحتـوي عـىل مـواد إخباريـة ) املالحظات(بينام صفحة , املوقع

 وية ويف زا, منتقاة من املوقع اإلجتامعي مفيدة للقارئ وتتيح له العودة إليها متى يشاء
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بيـنام يف , يتنقل الزائر بني صفحات املوقع أو يتوقـف عنـد الـرشيط اإلخبـاري) أخبار العربية(

التـي تحيلـه كـل مفـردة إىل أخـرى بـني , يتفاعل الزائر مـع كـل مفرداتهـا) املالحظات(صفحة 

 .املشاركة واإلعجاب والتعليق

 )23(ي جدول رقم مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامع

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 التغيري 23

 

 قناة تلفزيونية

)Alarabiya.net( 

 

 

  

 

 

رب والتي تحظـى بـأك, هي من أهم الزوايا الثابتة يف موقع العربية اإللكرتوين:  التغيري-23

وتحتوي هذه , من املوقع) الربيع العريب ( ثوراتعدد من الزوار الذين يتابعون تطورات أحداث

وهذه الدول , ًالزاوية عىل ستة أعالم لست دول عربية حدثت فيها مؤخرا تغريات سياسية هامة

 كتبت وقد, )وتونس, مرص, سوريا, اليمن, ليبيا, السودان: (عىل التوايل من اليمني إىل اليسار هي

وتقع ضمن مستطيل أفقي يف أسفل وسط القسم , أسامؤها بخط أبيض اللون عىل ألوان أعالمها

وبالـضغط عـىل أي علـم مـن هـذه , األعىل من الصفحة الرئيسية وميكن تحريكها مينـة ويـرسى

تحتوي عىل أهم األخبـار وأبـرز تطـورات األحـداث , األعالم تفتح صفحة متخصصة بتلك الدولة

وتغطيـة شـاملة ألوضـاع , ور وملفات الفيديو ومعززة بآراء الكتاب وتعليقات القراءمرفقة بالص

إضــافة إىل األرشــيف اإلخبــاري املتــضمن أهــم املقــاالت , الــبالد يف الــصحافة العربيــة والعامليــة

 .       واملواضيع الرئيسية وأعمدة الرأي وأرشطة الفيديو والصور

ــسودان ــسود:ال ــدأ بال ــري تب ــة األوىل يف هــذه  صــفحات التغي ــا الدول ــست ألنه  ان لي

وخاضـت القـوى , بل ألنها الدولـة التـي شـهدت عـىل مـر الـسنني رصاعـات مريـرة, الزاوية

ــة ــود والهوي ــل الوج ــن أج ــة م ــارك طاحن ــها مع ــىل أرض ــصارعة ع ــذه , املت ــتح ه ــد ف  وعن
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 كبـري كتب يف زاويته اليمنى بخط أبـيض اللـون عنـوان, الصفحة يظهر يف أعالها مستطيل أفقي

 ملواضـيع عنـاوينثـم تـسعة , مفرغ عـىل العلـم الـسوداين) ما بعد االنفصال.. السودان: (ًنسبيا

رئيسية مرفقة بالصور يليها يف النصف األسفل من القسم العلوي حقل التغيري الذي يحتوي عىل 

) وألبومـات أخـرى, الحدث يف صـور(فحقل ,  ظاهرة من أصل عرشين لثالث صفحاتعناوينمثانية 

ويحتـوي عـىل مثانيـة ) شـاهد(ويبدأ أسـفل الـصفحة بحقـل , يف منتصف الصفحة) ملفات(وحقل 

وإذا كانت السودان قد سجلت بنظـر الـبعض , )السودان يف الصحافة(وينتهي بحقل , ملفات فيديو

 .فإنها بنظر البعض اآلخر انتصار إلرادة الشعوب املقهورة, سابقة خطرية يف االنقسام

 تفــتح هــذه الــصفحة عــىل مفــردة ):Alarabiya.net(اة تلفزيونيــة قنــ/ نــت .العربيــة

)Alarabiya.net( , يف أعىل ميني وسط الصفحة بخط متوسـط وبلـون أسـود غـامق وقـد كتبـت

بخط متوسط وبلون أسود فاتح واملفردتان مفرغتان عـىل أرضـية ) قناة تلفزيونية(تحتها مفردة 

 صـغرية واضـحة ضم أهـم وأحـدث خمـس صـورًي عريض نسبيا يويعلوان مستطيل أفق, بيضاء

ثم مستطيل أفقي آخر ممتد عىل عرض الصفحة بأرضية رصاصية وقد , تتعلق مبواضيع الصفحة

تندرج تحتهـا محتويـات الـصفحة , بخط واضح وبلون أسود) حائط(كتبت يف طرفه األمين كلمة 

 . التي كتبت جميعها باللغة اإلنكليزية

فـإن العمـود , رس يف املوقـع ال تتعلـق مبحتويـات الـصفحةومبا أن محتويات العمود األي

كتبـت تحتـه عبـارة , بخـط كبـري وبلـون بنفـسجي) العربيـة(األمين منه يحمـل أسـم الـصفحة 

)Alarabiya.net.English (يـأيت بعـد ذلـك مـستطيل , واملفردتان مفرغتان عىل أرضـية بيـضاء

, بلـون أبـيض بـارز) Al Arabiya News Channel(أفقي بأرضية بنفسجية كتبت عليها عبارة 

, صـور, "Friend Activity", معلومـات, حـائط: (تنـدرج تحتـه مفـردات هـذه الـصفحة وهـي

ــات ــديو, "You Tube", نقاش ــاطع الفي ــم ,  ")Twitter"و " FBML", "Wall Paper", مق ث

 صـفحات اإلعجـابواملعجبني الذين تجاوز عـددهم الخمـسني ألـف شـخص يف هـذه الـصفحة 

وجميـع , )Choi Sung-Bong Fan Page(فرقة موسيقية / ضاف لها صفحة موسيقي ي, الست

 .محتوياتها باللغة اإلنكليزية
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قنـاة تلفزيونيـة / نـت .العربيـة(مـع صـفحة ) التغيـري( تتفق زاويـة :االتفاق واالختالف

"Alarabiya.net(" ,وألنهـام , كونهام من الزوايا الثابتة يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي

وتحتوي كل منهام عىل سـت صـفحات , زاويتان متخصصتان تفتحان ملن يقصدهام من الزائرين

صـفحة الـسودان مـع : وتلحق بكل زاوية من حيث الـشكل صـفحات متخصـصة مثـل, مختلفة

 .نت.وصفحة املوسيقي مع العربية, التغيري

تكـون مـن سـتة أعـالم ت) التغيـري(أن زاويـة : وتختلف الزاويتان يف نقاط عديـدة أهمهـا

نـت .العربيـة(بينام تلحق بـصفحة , ًلست دول عربية حدثت فيها مؤخرا تغريات سياسية هامة

"Alarabiya.net (" عرشة أبواب ثابتة وست زوايا تحت مسمى)التغيري(وإن زاوية , )إعجابات (

 كامـل ًهي عبارة عن مستطيل أفقي عريض نسبيا يقع يف منتصف الصفحة الرئيسية وميتد عـىل

نــت .العربيــة(بيــنام زاويــة , عــرض الــصفحة تنــتظم بداخلــه أســامء صــفحات الــدول الــست

"Alarabiya.net ("وقـد كتبـت , تفتح عىل صفحة مخصصة لها ومستقلة بذاتها وتحـت اسـمها

بينام كتبت جميـع محتويـات صـفحة , باللغة العربية) التغيري(جميع محتويات صفحات زاوية 

باللغــة اإلنكليزيــة مــا عــدا بعــض التعليقــات كتبــت باللغــة ") Alarabiya.net"نــت .العربيــة(

 .  العربية

 )24(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 نستو 24

 

 نرش/ أخبار / إعالم 

)Al Arabiya 

Style( 
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قـد ) وليبيـا, مـرص, تـونس(عروف أن أنظمة الحكـم يف من امل:  تونس بعد العاصفة-24

وما زالت األنظمـة األخـرى تفتـك بـشعوبها وتتفـنن يف , سقطت وانشطرت السودان إىل دولتني

ن تـونس الخـرضاء هـي مـن بـدأت ًومن املعروف أيضا أ, أساليب القتل وتصارع من أجل البقاء

محمـد (حـني أقـدم مفجـر الثـورة التونـسية الـشاب , )ثورة الياسـمني(ربيع الثورات العربية بـ 

, ًعىل إحراق نفسه أمام مبنى البلدية احتجاجا عىل مصادرة عربـة خـضاره الـشهرية) البوعزيزي

  .لة وتردي الخدماتوع وتزايد البطافألهب حامس الجامهري املتذمرة أصالً من الفقر والج

ومن يرغب مبعرفة املزيد عن يوميات الثـورة ومـا بعـدها فـام عليـه إال زيـارة الـصفحة 

كتـب يف , التي تفتح عىل مستطيل أفقي يف أعىل ميني وسـط الـصفحة, التونسية يف زاوية التغيري

 تحتـه تنـدرج, بلون أبيض مفرغ عـىل ألـوان العلـم التونـيس) تونس بعد العاصفة(طرفه األمين 

ومفـردة . ً ملواضيع رئيسية ترافق كل عنوان منها صورة ملونـة وكبـرية نـسبياعناوينأهم تسعة 

يف هذه الصفحة بلونها األبيض تقع إىل ميني مستطيل أفقي صغري ومفرغة عـىل أرضـية ) التغيري(

التـي تتـضمن مثانيـة , وتحتل محتوياتها مساحة أسـفل القـسم األعـىل مـن الـصفحة, بنفسجية

 .  ظاهرة من أصل عرشين لتسع صفحات معززة بالصوروينعنا

بلون أبيض يف ميني مـستطيل أفقـي صـغري ) الحدث يف الصورة(تأيت بعدها مبارشة عبارة 

وهـي عبـارة عـن مربـع أسـود بحجـم الـصور الكبـرية , مفرغ بلون بنفسجي يف وسط الـصفحة

 فرعيـة بلـون عنـاوينً عموديـا أربـع تتسلسل بجانبها األيرس,  التسع املتعاقبةعناويناملرافقة لل

وبالضغط عىل أي عنوان منها تفرغ منه عـدة صـور , بنفسجي وبرفقة صورة صغرية لكل عنوان

ًتتحـرك تلقائيـا وميكـن تحريكهـا ميينـا ويـسارا والـتحكم بهـا, متتابعة عىل املربع األسود ً حقـل , ً

ومكتوب , منتقاة وصور مرافقة ملواضيع عناوين خمسةًيأيت بعدها متاما ويشتمل عىل ) ملفات(

  .مستطيل أفقي صغري بأرضية بنفسجيةًأيضا بلون أبيض يف 

القـسم األول مخـصص لحقـل : أما أسـفل وسـط الـصفحة فينقـسم إىل ثالثـة أقـسام

  فيــديو مــن أصــل عــرشين حلقــة عنــاوين ةالــذي يحتــوي عــىل أربعــ, )تغطيــة العربيــة(

  فيــديو مــن عنــاوين ةحتــوي عــىل أربعــوي, )شــاهد(والقــسم الثــاين يحمــل اســم , مــسجلة
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 عنـاوين ةويحتـوي عـىل أربعـ) تـونس يف الـصحافة(والقسم الثالث , أصل مثاين حلقات مسجلة

يـت جميـع املواضـيع وآراء الكتـاب وقـد حظ, رشين لصفحتني وصور مرافقـةظاهرة من أصل ع

, اضـيع الهامـةوحلقات الـربامج املـسجلة بتعليقـات القـراء التـي تجـاوزت املئـات يف بعـض املو

 .ألهمية الثورة األوىل التي أيقظت السبات العريب

 هي صـفحة مـن صـفحات ):Al Arabiya Style(نرش / أخبار / إعالم / العربية ستايل 

متخصصة باملوضة واألزياء واألناقة وقصات وتـرسيحات ) الفيس بوك(موقع العربية اإلجتامعي 

بخط متوسط واضـح ) Al Arabiya Style(لصفحة تفتح عىل أسمها يف أعىل ميني وسط ا, الشعر

, بخط صغري وبلون أسود فاتح) نرش/ أخبار / إعالم (تيل مفردة االسم عبارة , وبلون أسود غامق

ًثم مستطيل عريض نسبيا ميتد أفقيا عىل كامل عرض الصفحة  خمـسيحتوي عىل أهم وأحدث , ً

ثم مـستطيل أفقـي فرغـت أرضـيته , ئيةصور ملذيعات ومذيعي قناة العربية التليفزيونية الفضا

تنـدرج تحتـه , بخـط صـغري وبلـون أسـود) حـائط(باللون الرصايص وكتب يف طرفه األمين كلمة 

محتويات الصفحة وهي عبارة عن إضاءات عىل أزيـاء ومالبـس وقـصات شـعر وأناقـة وإطاللـة 

 . املذيعات واملذيعني يف قناة العربية

فيعلـوه مـستطيل يحتـوي عـىل كلمـة ) بيـة سـتايلالعر(أما العمود األمين مـن صـفحة 

بخـط ) alarabiya.net(كتبـت تحتـه عبـارة , بخط كبري بارز وبلون بنفـسجي غـامق) العربية(

ثـم مـستطيل , وقد فرغت مع كلمة العربية عىل أرضـية بيـضاء, متوسط وبلون بنفسجي غامق

,  عـىل أرضـية بنفـسجيةبخط كبري بارز وبلون أبيض وفرغت) Style(أفقي كتبت بداخله كلمة 

ثـم املعجبـني , )وصـور, "Friend Activity", معلومات, حائط: (تندرج تحته أربع مفردات هي

التـي اقتـرصت يف هـذه ) اإلعجابـات(يليـه ,  شـخصاأللفيبهذه الصفحة الذين تجاوز عددهم 

 .    فقط") Al Arabiya English"العربية إنكليزي (الصفحة عىل صفحة 

يف موقـع العربيـة اإللكـرتوين ) تـونس بعـد العاصـفة( تتفق صـفحة :تالفاالتفاق واالخ

يف موقع العربية اإلجتامعي عىل إنهام صفحتان ") Al Arabiya Style"العربية ستايل (وصفحة 

 .وال يوجد غري هذا ما ميكن اعتباره نقاط اتفاق بني الصفحتني, متخصصتان فقط
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) تـونس بعـد العاصـفة(إن صـفحة : ة منهـاأما نقاط االختالف بني الصفحتني فهـي كثـري

تفتح عىل اسمها بلون أبيض يف الطـرف األميـن ملـستطيل مفـرغ بأرضـية العلـم التونـيس تحـت 

عـىل اسـمها بلـون ") Al Arabiya Style"العربيـة سـتايل (بينام تفتح صـفحة , مستطيل العنق

تـونس (يـات صـفحة تتضمن محتو, أسود غامق مفرغ عىل أرضية بيضاء يف أعىل وسط الصفحة

, التغيـري: (مثـل) ثـورة الياسـمني(عىل مفردات وعبارات وحقول تعنـى بأحـداث ) بعد العاصفة

  ).وتونس يف الصحافة, شاهد, لعربيةتغطية ا, ملفات, الحدث يف الصورة

أربـع مفـردات ") Al Arabiya Style"العربيـة سـتايل (بينام تتضمن محتويات صـفحة 

 األلفـيواملعجبني بهذه الصفحة الذين تجاوز عـددهم , ن من الصفحةمتسلسلة يف العمود األمي

إضـافة , ")Al Arabiya English"العربية إنكليـزي : (وصفحة إعجاب واحدة فقط هي, شخص

إىل إضاءات عىل املوضة وأزياء ومالبس وقصات وتـرسيحات الـشعر وأناقـة وإطاللـة املـذيعات 

 . الفضائيةواملذيعني يف قناة العربية التليفزيونية

 

 )25(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 
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 أشتم املرصيون عطر الياسمني التونيس فـأنعش مـزاجهم املعكـر :اركبعد مب..  مرص-25

من نكبات وانتكاسات وهزائم الحروب وتلون السياسة وتدهور االقتصاد وازدياد الفساد والفقر 

لتحتـل , ًفثاروا عىل الطغاة وغريوا وجه مرص إىل األبد يف مثانية عرش يوما, والجوع وفقدان األمل

وضـمن التغطيـة , يب الثاين بعد الثورة التونـسية يف ربيـع الثـورات العربيـةالثورة املرصية الرتت

فقـد خـصص صـفحة متميـزة , الشاملة التي أعتمدها موقع العربية اإللكرتوين للثورات العربيـة

  . وبعد الثورةتناولت أهم تطورات األحداث عىل الساحة املرصية قبل وأثناء

 الـصفحة باسـمها الـذي كتـب بخـط أبـيض بـارز وعند فتحها يواجه الزائر يف أعىل ميـني

, مفرغ يف مستطيل أفقي ميتد عىل عرض الصفحة عىل ألوان العلم املـرصي, )بعد مبارك.. مرص(

,  بخط أبيض عىل أرضـية رصاصـية فاتحـةعناوين ةويعلو املساحة املخصصة ألحدث وأهم تسع

ًترافق كل عنوان صورة كبرية نسبيا وأحيانا تكون رشيط فيديو تتبعها يف نهايـة القـسم العلـوي , ً

 يف واجهة الصفحة من أصل عـرشين عناوين ةالتي تضم مثاني, )التغيري(املساحة الخاصة مبفردة 

ًعنوانا موزعة عىل عرش صفحات تالزمها صور صغرية الحجم نسبيا ً   . 

 يف الطرف األمين من) االستفتاء.. مرص(يتوسط القسم الثاين عرض الصفحة ويظم مفردة 

, )تغطيـة خاصـة(تقابلها عبارة مرفقة يف الطرف األيـرس مـن املـستطيل هـي , املستطيل األفقي

 عنـاوين ةتتضمن هذه الزاوية خمـس, واملفردتان مفرغتان عىل أرضية العلم املرصي بخط أبيض

بــصورة متوســطة الحجــم إىل ميــني الــصفحة وتفــرغ , فقــط ينفــرد األول منهــا بنــصف املــساحة

والنـصف الثـاين مـن املـساحة , ً أفقيا تحت عنوان بارز بلون بنفسجي غامقمحتويات املوضوع

  . بلون العنوان األولعناوينها الًتتقاسمه أربعة مواضيع بصور متتالية أفقيا تندرج تحت

مبواصـفات خـط ولـون , أسفل املساحة الوسطى من الـصفحة) شاهد(وتحتل مفردة 

ــاوين ةوتــضم أربعــ, وشــكل مــستطيالت املفــردات األخــرى   فيــديو ظــاهرة مــن أصــلعن

  ةوتحتــوي مــساحة النــصف األول مــن القــسم الثالــث عــىل أربعــ,  مثــاين حلقــات مــسجلة

ــاوين ــفحاتعن ــبع ص ــوان وس ــرشين عن ــل ع ــن أص ــاهرة م ــة,  ظ ــا مرفق ــدرج جميعه  تن
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ويبدأ النصف الثاين مـن أسـفل وسـط الـصفحة مبفـردة ) شاهد(بصور ذات صلة تحت مفردة 

 مـن أصـل عـرشين ملواضـيع بالـصور عنـاوين ةويحتـوي عـىل أربعـ, )قـربمرص التغيري عـن (

التي تقـع إىل أعـىل يـسار الـصفحة ) نرشة القاهرة(وتنفرد الصفحة بـ , وحلقت لربامج مسجلة

 .وهي تغطية تلفزيونية الثنتي عرش يوم خلت

ًا  تختلف هـذه الـصفحة اختالفـ:قناة تليفزيونية) Al Arabiya(قناة العربية / العربية 

ًالفتا عن الصفحة الرئيسية ملوقع العربية اإلجتامعي والذي يحمـل نفـس االسـم تقريبـا إال أنـه , ً

تفتح هذه الصفحة , )قناة تلفزيونية/ قناة العربية : (كتب يف املوقع اإلجتامعي عىل النحو التايل

بري وبلون إىل أعىل ميني وسط الصفحة مكتوب بخط ك) قناة العربية" Al Arabiya("عىل أسمها 

ثـم مـستطيل أفقـي , )قنـاة تليفزيونيـة(وتحته كتب بخط صغري بلون أسود فـاتح , أسود غامق

التـي تحمـل , تندرج تحته محتويات الـصفحة) حائط(رصايص اللون كتب يف طرفه األمين كلمة 

ًأخبار وتقارير وصور وملفات فيديو غري متداولة كثريا ال تخلو أحيانا من الغرابة والطرافة ً.  

ضـمن مـستطيل عمـودي كتبـت ) العربيـة(أما العمود األمين من الصفحة فيبدأ بكلمة 

بخـط متوسـط وبلـون ) alarabiya.net(وتحتها عبـارة , ًبخط كبري نسبيا وبلون بنفسجي غامق

يليه مـستطيل أفقـي بأرضـية بنفـسجية , بنفسجي غامق واملفردتان مفرغتان عىل أرضية بيضاء

تتسلسل تحت هـذا , بخط متوسط بارز وبلون أبيض) أن تعرف أكرث (غامقة كتب بداخله عبارة

, "Friend Activity", معلومــات, حــائط: (املــستطيل أحــد عــرش مفــردة وهــي عــىل التــوايل

 Welcome", "More on", العربية يوتيـوب, "Twitter", صور, نت.موقع العربية, نت.العربية

Web" , و"Twitter(" , وكلمة)واملعجبـني بهـذه الـصفحة . ة عىل مدار الساعةقناة إخباري) عن

 .الذين يتجاوز عددهم األربعة عرش ألف شخص

قنـاة " Al Arabiya("مـع صـفحة ) بعد مبارك.. مرص( تتفق صفحة :االتفاق واالختالف

وتتفـق , كونهام صفحتان ذات طابع تخصيص يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي) العربية

 .الذي كتب فيه اسميهام) املتوسط(كذلك يف حجم الخط 
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إن الـصفحة األوىل تفـتح عـىل اسـمها بلـون : وتختلف الصفحتان يف نقاط عديدة أهمها

بيـنام كتـب أسـم , أبيض مفرغ عىل أرضية العلم املـرصي بعـد شـعار وعنـق املوقـع اإللكـرتوين

صفحة بعـد الصفحة الثانية بلون أسود غامق مفرغ عـىل أرضـية بيـضاء يف أعـىل ميـني وسـط الـ

عـىل مفـردات ) بعـد مبـارك.. مـرص(وتحتـوي صـفحة , مستطيل الحائط يف املوقـع اإلجتامعـي

وعبارات ونرشات إخبارية تناولت أهم تطورات األحداث عىل الساحة املرصية قبل وأثناء وبعـد 

ونـرشة , مـرص التغيـري عـن قـرب, شـاهد, تغطيـة خاصـة, االستفتاء.. مرص, التغيري: (الثورة مثل

عىل أحـد عـرش مفـردة متسلـسلة ) قناة العربية" Al Arabiya("بينام تحتوي صفحة , )هرةالقا

إضافة إىل أخبار وتقارير وصور وملفات فيديو غـري , يف القسم األعىل من العمود األمين للصفحة

ًمتداولة كثريا ال تخلو أحيانا من الغرابة والطرافة ً  . 

 )26( واملوقع اإلجتامعي جدول رقم مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين

 

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 

 نقاط االتفاق

 

 نقاط االختالف

 

26 

 

 ليبيا

 تلفزيونية قناة

)Al Arabiya 

English ( 

 

 

 

 

ادي للفرد الواحد ومـصادرة  أكرث من أربعني عام من الحكم االستبد: ليبيا التغيري-26

ــة ــسياسية والعام ــات ال ــالبني , الحري ــشوارع مط ــالليبيني إىل ال ــدفع ب ــة ألن ت ــت كافي  كان

ــسلطة ــسلمي لل ــداول ال ــة والت ــالح والتعددي ــوريت , باإلص ــن ث ــرب م ــل والع ــستلهمني املث  م

ــرصي ــيس وامل ــشعبني التون ــت , ال ــي أثبت ــي الت ــل اإلجتامع ــشبكات التواص ــستعينني ب  وم

ـــني املحتجـــني واملتظـــاهرين يف كـــل الثـــوراتأنهـــا أفـــضل   وكـــان , وســـيلة للتواصـــل ب
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, ًهذا كافيا ألن يخصص موقع العربية اإللكرتوين صفحة تهتم بالشأن الليبي وتتابع ريـاح التغيـري

ًالتي هبت من تونس غربا ومن مرص رشقا وانطلقت من بنغاز   .ي ثاين أكرب مدينة يف رشق البالدً

هـذه ,  زمام الحكم يف ليبيـااالنتقايلبة ألقذايف وتسلم املجلس حتى أفضت إىل نهاية حق

بخط أبـيض متوسـط الحجـم مفـرغ , )ليبيا التغيري(الصفحة تفتح عىل عنوان كبري يحمل أسمها 

التـي تبـدأ محتوياتهـا باملـساحة , عىل ألوان العلم الليبي يف مستطيل أفقي يعلو عرض الصفحة

الحديثــة واملهمــة والــصور املرافقــة لهــا يف أعــىل وســط  املواضــيع التــسعة عنــاويناملخصــصة ل

مـن , والتي ال تختلف عن باقي صـفحات املوقـع املتخصـصة ومنهـا صـفحات التغيـري, الصفحة

ولكنهـا تختلـف مـن حيـث , حيث العدد والحجم ولون الخط واألرضيات واإلطارات واملساحات

  .الشكل واملضمون

ويبـدأ الحقـل , ي عىل حقلني يف ميني وسط الصفحةيحتو) ليبيا التغيري(لقسم الثاين من ا

وتندرج , بخط أبيض عىل ميني مستطيل أفقي صغري مفرغ بلون بنفسجي) التغيري(األول مبفردة 

 متنـاظرة يف إطـار رصـايص فـاتح اللـون معـززة بالـصور عنـاوين ةيف مساحة هـذا الحقـل مثانيـ

يت بعرشات التعليقـات صفحات حظن ملواضيع متنوعة يف عرش من أصل عرشين عنوا, الصغرية

ويتـصدر مـساحة هـذا الحقـل , عنـاويناملتضمن لخمس ) ملفات(ويأيت بعده حقل , من القراء

وتصاحب هـذه ,  األخرىة األربععناوينًوتنتظم تحته أفقيا باقي ال, العنوان األول واألكرث أهمية

  .ى بعرشات أو مئات التعليقات صور صغرية ذات داللة وتحظعناوينال

ل األو, ًويحتل القسم الثالث املساحة املتبقية من هذه الـصفحة وهـو مـن حقلـني أيـضا

 ملفـات فيـديو ظـاهرة بـصور صـغرية مـن أصـل مثانيـة ةويتـضمن أربعـ) شاهد(يحمل مفردة 

ليبيـا (والثاين يرصد أخبـار , تندرج كلها عىل أرضية بيضاء يف إطار رصايص فاتح, لحلقات مسجلة

,  وأرشطة فيديو مصحوبة بالصور من أصل عرشين لثالثـة صـفحاتعناوين ةبأربع) يف الصحافة

 .ومل يبخل القراء عليها بتعليقاتهم وتسجيل مالحظاتهم وإبداء آرائهم

ــزي  ــة إنكلي ــة / العربي ــاة تلفزيوني  تفــتح هــذه ):Al Arabiya English(قن

  ميـني واإلخـراج فتعلـو, ًالصفحة عىل شكل يبدو مختلف نوعا مـا مـن حيـث التـصميم
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تليهـا , ًبخـط كبـري نـسبيا وبلـون أسـود غـامق) Al Arabiya English(وسط الـصفحة مفـردة 

, بخط متوسط وبلون أسود فاتح وفرغت املفردتـان عـىل أرضـية بيـضاء) قناة تلفزيونية(مفردة 

وقد خلت الصفحة من املستطيل الذي يحتوي عىل الصور الخمسة املعتـادة يف أعـىل صـفحات 

يف طرفه األمين بخط صغري وبلـون ) حائط(ت باملستطيل األفقي الذي يحمل كلمة واكتف, املوقع

 ملواضـيع وأخبـار عنـاوينتندرج تحته محتويـات الـصفحة ب, أسود ومفرغة عىل أرضية رصاصية

  .فيديو تتعلق بهاكتبت باللغة اإلنكليزية وصور وملفات 

ــنفس مواصــفات صــفح ــة وب ــا العمــود األميــن فيحمــل أســم العربي ــةأم ــت .ة العربي ن

)Alarabiya.net( ,ــة ــردات التالي ــه املف ــائط: (تلي ــات, ح , صــور, "Friend Activity", معلوم

"Twitter" ,(وعن , )واملالحظاتAl Arabiya To Know More( , ثم عدد املعجبـني الـذين ال

قنـاة : نحـرص عـدد اإلعجابـات عـىل صـفحتني فقـط هـاموي,  يف هذه الصفحةاأللفييتجاوزون 

    . قناة العربية" Al Arabiya"و , العربية

 Al Arabiya(وصفحة العربية إنكليزي ) ليبيا التغيري( تتفق صفحة :االتفاق واالختالف

English (وعـىل , عىل إنهام صـفحتان متخصـصتان يف مـوقعي العربيـة اإللكـرتوين واالجتامعـي

 .الذي كتب فيه اسميهام) ملتوسطا(حجم الخط 

بلـون أبـيض ) ليبيا التغيـري(فقد كتب أسم صفحة : وتختلف الصفحتان يف النقاط التالية

 Al(بيـنام كتـب أسـم صـفحة , مفرغ عىل أرضية العلم الليبـي تحـت عنـق املوقـع اإللكـرتوين

Arabiya English (تامعــيبلــون أســود غــامق يف أعــىل ميــني وســط الــصفحة يف املوقــع اإلج ,

وتتضمن محتويات الصفحة األوىل حقول ومفردات وأخبـار تتنـاول أهـم مـستجدات وتطـورات 

وهـذه املفـردات , األحداث يف البالد ومتابعة مسار الثورة الليبية ومالحقة أخبار ألقذايف وأرستـه

ات بينام تتضمن الـصفحة الثانيـة أربـع مفـرد, )وليبيا يف الصحافة, شاهد, ملفات, التغيري: (هي

وجميـع ,  شـخص يف هـذه الـصفحةاأللفـيوعدد املعجبني الذي تجاوز , وصفحتان من اإلعجاب

 الثانيـة الـصفحةبينام كتبـت جميـع محتويـات , محتويات الصفحة األوىل كتبت باللغة العربية

 .باللغة اإلنكليزية
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 )27(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

ردات تحليل الشكل مف

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 اليمن 27

 

  موقع إلكرتوين

 )العربیة فارسی(

  

 

 

 

 

 هذا البلد العريب الذي يقع إىل جنـوب الجزيـرة العربيـة ويعـاين مـن قلـة : مين التغيري-27

قد أنشطر يف , دم اكرتاث األشقاء ملعاناته واإلهامل الدائم من قبل وسائل اإلعالموع, املوارد الطبيعية

, سبعينات القرن املايض إىل مينني شاميل وجنويب ومن ثم توحدا بعد رصاع دام يف أعـوام التـسعينات

  اليمنـي إىلالـشباناألمر الذي دفع ب, ومنذ الوحدة وحتى اآلن مل يشهد اليمن أي نوع من االستقرار

وقد حفزتهم عىل ذلـك ثـورات الـشعوب , التطلع لوضع أفضل عىل الصعيدين السيايس واالقتصادي

ًوهذا ما دفع أيضا مبوقع العربية اإللكرتوين إىل أن يخصص , العربية التي سبقتهم يف املطالبة بالتغيري

  .يمن وتطورات الثورة املتعرثة فيهصفحة تهتم مبجريات األحداث يف ال

 تفتح عىل مستطيل أفقي يغطي أعـىل ميـني ووسـط الـصفحة ويحمـل يف هذه الصفحة

بخط أبيض بارز مفرغ عـىل أرضـية املـستطيل بـألوان العلـم , )مين التغيري: (طرفه األمين اسمها

إىل يسار صـورة ,  متعاقبة يف أعىل وسط الصفحةعناوين ةيبدأ بعده القسم أألول بتسع, اليمني

وال تختلـف نوعيـة الخـط , من مربـع إىل أعـىل ميـني الـصفحةكبرية مرافقة لكل عنوان تقـع ضـ

 .واأللوان واإلطارات واملساحات واألرضيات يف هذه الصفحة عن الصفحات األخرى

 منتــصف الــصفحة زاويتــان مكتوبتــان بخــط ) ميــن التغيــري(يتوســط القــسم الثــاين مــن 

 , سجيأبــيض متوســط الحجــم ومفرغــة كــل مــنهام عــىل أرضــية مــستطيل صــغري بلــون بنفــ

  بخــط بنفــسجي غــامق مــع يــةلثامنهــا اعناوينوتتقابــل , )التغيــري(م الزاويــة األوىل تحمــل أســ
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 عنـاوينوال, يف إطار مستطيل بلون رصايص فاتح عىل أرضـية بيـضاء, الصور الصغرية املرافقة لها

  .يت جميعها بتعليقات القراءمن أصل عرشين عنوان لعرش صفحات حظ هي ةالثامني

 مع صور صـغرية عناوين ةوقد احتوت عىل خمس, )ملفات( الثانية أسم وحملت الزاوية

ويـشغل العنـوان , ضمن إطار رصايص فاتح اللون مفرغة عىل أرضية مستطيل بيضاء, ذات صلة

وعند فتح أي عنوان منها يالحظ يف نهاية املوضـوع مفـردة , ًاألول نصف مساحة املستطيل أفقيا

القـسم الثالـث , ي عىل عنوانني إضافيني وزاوية تعليقات القراءتحتو) ًأقرا أيضا: (ملحقة بعنوان

) شاهد(تحمل األوىل أسم , ًيتضمن أيضا زاويتني يف أسفل ميني الصفحة) مين التغيري(من صفحة 

وهـي , وتندرج محتوياتها األربع والصور الصغرية املرافقـة مـن أصـل مثانيـة يف مـستطيل أفقـي

وهـي مثانيـة ) ن يف الـصحافةالـيم(والزاويـة الثانيـة , جلةعبارة عن أرشطة فيديو لحلقـات مـس

 . مصورة ملواضيع متنوعةعناوين

الفـيس ( خـصص موقـع العربيـة اإلجتامعـي ):العربية فاريس(موقع إلكرتوين / العربية 

لـيس لإليـرانيني فقـط وإمنـا للـذين يتحـدثون , هذه الـصفحة للنـاطقني باللغـة الفارسـية) بوك

تفـتح الـصفحة ,  العربية من شعوب املنطقة وال يجيدون اللغة اإلنكليزيـةالفارسية وال يفهمون

, بخط متوسط الفت وبلون أسود غـامق) العربية فاريس(عىل أسمها يف أعىل ميني وسط الصفحة 

 أرضـية  عـىلبخط أصغر وبلـون أسـود فـاتح والعبارتـان مفرغتـان) موقع إلكرتوين(تتبعه عبارة 

ًر متولية أفقيا يف مـستطيل عـريض نـسبيا صوخمسثم أهم وأحدث , بيضاء يفـصل بـني أسـم , ً

بخـط صـغري وبلـون أسـود فـاتح مفرغـة عـىل , )حـائط(الصفحة واملستطيل الذي يحمل كلمة 

إضافة إىل تغطية , تندرج بعد ذلك محتويات الصفحة التي تهتم بالشأن اإليراين, أرضية رصاصية

 . والعاملشاملة ألحداث املنطقة العربية والرشق األوسط 

كتبت , أما العمود األمين فيشغل نصفه األعىل مستطيل بأرضية بنفسجية غامقة

وتحتـه عبـارة باللغـة الفارسـية , يف أعاله كلمة العربية بخـط كبـري بـارز وبلـون أبـيض

وتركت ثالثة أربـاع املـستطيل , كتبت بخط متوسط وبلون أبيض) دريجه اي به دنياي خرب(

ــا البنفــسجي  ــل النــصف املتبقــي مــن العمــود مجموعــة مــن , الغــامقفارغــة بلونه  لتحت
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 You", الــروابط, نقاشــات, صــور, "Friend Activity", معلومــات, حــائط: (املفــردات هــي

Tube(" , ثم)يليهـا عـدد املعجبـني بهـذه الـصفحة , التي تحتوي عىل نص باللغة الفارسية) عن

 . الذين تجاوزوا العرشة آالف معجب

يف موقـع العربيـة اإللكـرتوين وصـفحة ) ميـن التغيـري( تتفق صـفحة :االتفاق واالختالف

يف موقع العربية اإلجتامعي عىل إنهام صفحتان متخصصتان يف شأنني مختلفـني ) العربية فاريس(

وإن الصفحتني تهتامن بتغطية االضطرابات الـسياسية والحركـات االحتجاجيـة , لبلدين مختلفني

الـذي كتـب ) املتوسـط(والصفحتان متفقتان كذلك يف حجم الخط  ,املتفاوتة الجارية يف البلدين

 .فيه أسميهام

مكتـوب بلـون ) مين التغيري(إن أسم صفحة : وتختلف الصفحتان يف نقاط عديدة أهمها

بيـنام أسـم صـفحة , أبيض ومفرغ عىل أرضية العلم اليمني إىل ميني الصفحة تحت عنق املوقـع

مق ومفرغ عىل أرضية بيضاء يف أعىل ميني وسط الصفحة مكتوب بلون أسود غا) العربية فاريس(

, التغيـري: (تـضمنت عـدة مفـردات مثـل) مين التغيـري(وإن محتويات صفحة , فوق عنق املوقع

 ,)واليمن يف الصحافة, شاهد, ًأقرا أيضا, ملفات

, تهتم جميعها مبجريات األحداث يف اليمن والتطورات السياسية ومسرية الثـورة املتعـرثة

سبع مفردات متتالية يف أعىل العمود األمين من الـصفحة ) العربية فاريس(ام تضمنت صفحة بين

, ثم عدد املعجبني بهـذه الـصفحة الـذين تجـاوزوا العـرشة آالف معجـب, ونص باللغة الفارسية

إضـافة إىل تغطيـة شـاملة ألحـداث املنطقـة , وجميع محتويات الصفحة تهـتم بالـشأن اإليـراين

 . األوسط والعاملالعربية والرشق
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 )28(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

نقاط 

 االتفاق

نقاط 

 االختالف

 سوريا 28

 

 قناة تلفزيونية

(Al Arabiya News Channel - 

Iraq News) 

 

 

 

 

 

 إن رياح التغيري التي هبت يف مطلع العقـد الثـاين مـن األلفيـة الثالثـة عـىل : سوريا-28

, د الـشام بأرسهـا وعـصفت بقـوة يف سـورياشملت بـال, البلدان العربية ومنطقة الرشق األوسط

ًفخرج الشعب الـسوري شـيبا وشـبابا مبظـاهرات حاشـدة يف كـل املحافظـات واملـدن الـسورية ً ,

ًونظــرا ملوقــع ســوريا , بني باإلصــالح والتغيــري ومنــشدين الحريــة واألمــل بــسوريا جديــدةمطــال

فقد اهتمت بها وسائل اإلعـالم العربيـة والعامليـة وشـملتها , وأهميتها يف منطقة الرشق األوسط

, وسوريا هي صفحة مختصة من صفحات التغيـري يف موقـع العربيـة اإللكـرتوين, بتغطية مبارشة

  .جريات األمور عىل الساحة السوريةة الشاملة ألهم األخبار وتطورات األحداث ومتعنى بالتغطي

, يف الطرف األمين من املستطيل األفقي الـذي يعلـو عـرض الـصفحة) سوريا(تفتح باسم 

الـذي تنـدرج ,  عىل أرضية املستطيلةبخط أبيض عىل جزء أسود من ألوان العلم السوري مفرغ

يحتل القسم األول الثلـث األعـىل مـن مـساحة الـصفحة , ة أقسامتحته محتويات الصفحة بثالث

 رئيسية وترافق كل عنـوان عناوين ةيحتوي عىل تسع, ًتقريبا بإطار مستطيل بلون رصايص فاتح

 ملواضـيع ذات عناوين ةبثالث) ًأقرأ أيضا(وعند فتحها تتبع كل موضوع عبارة , ًصورة كبرية نسبيا

 . القراءوبة مبئات التعليقات منصلة مصح
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الحقـل : ويتكون مـن حقلـني) سوريا(ط من صفحة سأما القسم الثاين فيحتل الثلث األو

 ظـاهرة مـصحوبة بـصور صـغرية مـن أصـل عنـاوين ةويضم مثانيـ) التغيري(األول يحمل مفردة 

يصاحب كـل موضـع منهـا مواضـيع أخـرى ذات صـلة وعـرشات , عرشين عنوان لعرش صفحات

ويضم يف محتوياته خمسة مواضـيع ) ملفات(قل الثاين يحمل مفردة والح, التعليقات من القراء

ًيحظى املوضوع األول منها دامئا باستحسان املئـات مـن القـراء الـذين مل يبخلـوا , معززة بالصور

  .خصصت له نصف مساحة الحقل الظاهرةوقد , عليه بتعليقاتهم

الحقـل : ً مـن حقلـني أيـضاواملساحة املتبقية من الصفحة خصصت للقسم الثالث الذي يتكون

والحقـل , وتحتوي عىل أربعة أرشطة فيديو ظاهرة لثامن حلقات مسجلة, )شاهد(األول يحمل مفردة 

 ظـاهرة معـززة بالـصور مـن أصـل سـتة عناوين ةويضم أربع, )سوريا يف الصحافة(الثاين يحمل مفردة 

وبـسقوط نظـام , نظام الـدكتاتوريوبها تختتم صفحة الثورة السورية الساعية لإلطاحة بال, عرش عنوان

 لـلــهالحكم يف سوريا سيقطع ذراع إيران املمتدة إىل البحر األبيض املتوسط ويقصم ظهر دويلة حزب ا

 .            ًتختتم أيضا صفحات التغري يف موقع العربية اإللكرتوين) سوريا(وبصفحة , يف لبنان

 Al Arabiya News Channel - Iraq(قنـاة تلفزيونيـة / العربيـة أخبـار العـراق 

News:( تفـتح صـفحة أخبـار العـراق عـىل اسـمها )Al Arabiya News Channel - Iraq 

News( ,ًبخط كبري نسبيا وبلون أسود غامق تليه مفردة) بخط متوسـط وبلـون ) قناة تلفزيونية

ثـم , ثميتد تحتها رشيط من خمسة صور صغرية واضحة ألهم وآخر األخبار واألحدا, أسود فاتح

تنـدرج تحتـه , مستطيل الحائط الذي مياثل الصفحات األخرى يف املوقع من حيث الخط واللون

مـن ) Twitter(محتويات الصفحة التي تتضمن بعـضها أخبـار مـن موقـع العربيـة عـىل تـويرت 

 "). AlArabiya_Iraq on Twitter"أخبار العراق (صفحة 

لعربيـة بخـط كبـري بـارز وبلـون ويعلو العمود الواقع إىل ميـني الـصفحة كلمـة ا

واملفردتــان مفرغتــان عــىل أرضــية , )alarabiya.net(بنفــسجي غــامق وتحتــه مفــردة 

 بخـط ) العـراق(ييل ذلك مستطيل أفقـي بأرضـية بنفـسجية كتبـت فيـه كلمـة , بيضاء

  Friend"و, معلومـات, الحـائط: (تندرج تحته ثـالث مفـردات هـي, كبري وبلون أبيض
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Activity(" ,عن ثم كلمة ) أخبار العراق وأرساره عـىل مـدار الـساعة بالكلمـة والـصورة وبـدون

,  شـخصاأللفـيوتنتهي مفردات العمود عنـد عـدد املعجبـني الـذين تجـاوز عـددهم , )مونتاج

طابع التقارير الصحفية املتنوعة لعدد مـن املراسـلني داخـل ) أخبار العراق(ويغلب عىل صفحة 

 .     العراق وخارجه

 - Al Arabiya News Channel(وصـفحة ) سـوريا( تتفق صـفحة :ختالفاالتفاق واال

Iraq News (وتتفـق , عىل إن الصفحتني متخصصتني يف موقعي العربية اإللكـرتوين واالجتامعـي

وكـذلك يف حجـم , ًالصفحتان سوريا وأخبار العراق أيضا يف متابعة األحداث الجاريـة يف البلـدين

 .م الصفحتنيالذي كتب به أس) املتوسط(الخط 

بخـط أبـيض عـىل ) سـوريا(فقد كتب أسم صفحة : وتختلف الصفحتان يف النقاط التالية

بينام , جزء أسود من ألوان العلم السوري املفرغ يف مستطيل إىل ميني الصفحة تحت عنق املوقع

بلون أسـود غـامق إىل أعـىل ميـني وسـط الـصفحة فـوق عنـق ) أخبار العراق(كتب أسم صفحة 

حقول وعبارات ومفردات تعنى بالتغطيـة الـشاملة ) سوريا(تضمنت محتويات صفحة و, املوقع

, ًأقرأ أيضا, التغيري: (ألهم األخبار وتطورات األحداث ومجريات األمور عىل الساحة السورية هي

ًتختـتم أيـضا صـفحات التغـري يف موقـع ) سوريا(وبصفحة , )وسوريا يف الصحافة, شاهد, ملفات

فقد تضمنت أخبار مـن موقـع العربيـة ) أخبار العراق(أما محتويات صفحة , ينالعربية اإللكرتو

وثالث مفردات متسلـسلة يف العمـود األميـن مـن الـصفحة تحـت كلمـة , )Twitter(عىل تويرت 

 .   صفحات اإلعجابات يف موقع العربية اإلجتامعي) أخبار العراق(وتختتم صفحة , العراق
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 )29( اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم مفردات تحليل الشكل يف املوقع

 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل الشكل يف 

 املوقع اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

اختيارات  29

املحررين 

 واختيارات القراء

 صفحة املوسيقي 

)Choi Sung-Bong Fan 

Page( 

 

 

 

 

 هام مفردتـان رئيـسيتان هامتـان تحتـل كـل :رين واختيارات القراء اختيارات املحر-29

ًمفردة منهام طرفا من أطراف موقع العربيـة اإللكـرتوين وتعتـربان مـن الزوايـا واألبـواب الثابتـة 

هي زاوية ثابتة تقـع إىل ميـني ) اختيارات املحررين(فمفردة , املنتقاة وتختلفان من حيث املوقع

 املوقع ومكتوبة بخط أبيض عىل أرضية بنفسجية يف مستطيل أفقي وسط الصفحة الرئيسية من

 محتوياتها بخط بنفسجي غـامق عـىل أرضـية بيـضاء يف إطـار مـستطيل عناوينومفرغة , صغري

  .صايص فاتحر

وتتكون من ملفات ومواضيع معـززة بالـصور وأرشطـة فيـديو وأفـالم وثائقيـة وحلقـات 

ى تحظـ, ل عرشين عنوان لعـرشات الـصفحات من أصينعناو ةلربامج تليفزيونية مسجلة بثامني

وعـادة مـا , جميعها بعرشات التعليقات من القراء ويلحق يف الـبعض منهـا مواضـيع ذات صـلة

 االجتامعيـةتكون هذه االختيارات متنوعة يغلب عليها الطابع السيايس واالقتصادي وتهتم بالقـضايا 

ً أوالً وأخــريا اختيــارات منتقــاة مــن املــواد وهــي, والرياضــية وتفــرد بعــض صــفحاتها للفــن واألدب

 .خاضعة ألذواق املحررين وقد ال تروق لبعض القراء, واملواضيع املنشورة عىل صفحات املوقع

فهي من األبواب الثابتة يف موقع العربية اإللكرتوين ) اختيارات القراء(أما مفردة 

 مكتــوب , مــودينوتقــع إىل أعــىل يــسار الــصفحة يف مــستطيل أفقــي عــىل امتــداد ع

 ويف , )اختيـــارات القـــراء(بخـــط أبـــيض متوســـط الحجـــم يف الطـــرف األميـــن منـــه 
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يقع تحـت , مفرغ عىل أرضية بنفسجية غامقة)  شهر– أسبوع –يوم (الطرف األيرس عىل التوايل 

 أفقية عناوين ةتعلو محتوياته ثالث, هذا املستطيل مبارشة إطار مربع الشكل بلون رصايص فاتح

أكـرث (وهي عىل التوايل من اليمني إىل اليـسار , بنفسجي عىل أرضية رصاصية داكنةصغرية بخط 

 بخط أسود عىل أرضية عناوين ةوتندرج بداخل املربع خمس, ) أكرث إرساالً–ً أكرث تعليقا –قراءة 

  .)أكرث قراءة(ثم مفردة ) يوم(فعند الضغط مثالً عىل كلمة , بيضاء

وإىل جانب كـل عنـوان , رها القراء هذا اليوم يف املربع التي أختاة الخمسعناوينتفتح ال

 األول فالثـاين وهكـذا عنـاوينًرقام يبني عدد مشاهدة هذا العنـوان يف هـذا اليـوم وتتسلـسل ال

 عنـاوينتظهر يف املربع بالتسلسل ال) ًأكرث تعليقا(وباالنتقال إىل مفردة , حسب عدد املشاهدات

يتـضح للزائـر أي مـن ) أكرث إرسـاالً( وبالتحول إىل مفردة ,يت بأكرث التعليقات التي حظةالخمس

وأرقـام املـشاهدات والتعليقـات واإلرسـال ,  تم إرساله إىل أكرب عدد من القراءة الخمسعناوينال

 . وهذه ترسي عىل كلمتي أسبوع وشهر

 بقـدر االهـتامم الـذي يوليـه موقـع ):Choi Sung-Bong Fan Page(صـفحة املوسـيقي 

فإنـه يهـتم , تامعي للصفحات اإلخبارية السياسية واالقتـصادية واالجتامعيـة والرياضـيةالعربية اإلج

ًوإرضاءا ألذواق محبي املوسيقى مـن الـزوار وخـصوصا , ًأيضا باألخبار الثقافية بشقيها األديب والفني ً

, )Choi Sung-Bong(فقد خصص صفحة للشاب املوسيقي الشهري الكوري الجنسية ,  منهمالشبان

ملعهـد الفنـون ) GED(م األبوين الذي وجد نفسه يف الشارع وتعلم من الشارع واجتاز امتحـان يتي

  .جاوز الحادية والعرشين من العمريف العامل ومل يت) أوبرا(وأصبح أشهر مغني , بتفوق

 Choi Sung-Bong Fan(تفتح هـذه الـصفحة يف أعـىل ميـني الوسـط عـىل مفـردة 

Page (ــون أ ــط وبل ــط متوس ــت بخ ــامقكتب ــود غ ــردة , س ــت مف ــا كتب ــيقي (وتحته  موس

 , بخط أصغر وبلون أسـود فـاتح واملفردتـان مفرغتـان عـىل أرضـية بيـضاء) فرقة موسيقية/ 

ــصفحة ــل عــرض ال ــد عــىل كام ــي ميت ــة يف مــستطيل أفق ــم خمــسة صــور متوالي ــه , ث  تحت

بخـط صـغري ) حـائط(مستطيل آخر أقل عرض بأرضية رصاصية كتب يف طرفه األمين مفردة 

 بـنفس حجـم الخـط ") األحـدث"الجميـع (ويف الطـرف األيـرس كتبـت مفـردة , ن أسـودولو
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) Choi Sung-Bong Fan Page(وبعدها يف يسار الوسط كتب أسم صفحة املوسـيقي , واللون

 . بخط صغري وبلون أسود غامق

 –مـشاركة : (ًوتحت املستطيل خمس مفردات متوالية أفقيا من اليمـني إىل اليـسار هـي

ثم مستطيل أفقي أخري بأرضية بيضاء وبإطار رصايص يحتوي , ) فيديو– رابط –ورة  ص–منشور 

تتسلـسل تحتـه , تختفي حني البدء بالكتابة) ًأكتب شيئا(عىل مفردة واحدة يف طرفه األمين هي 

أمـا , محتويات الصفحة وهي عبارة عن مجموعة آراء لزوار الصفحة وجميعها باللغة اإلنكليزيـة

, )Choi Sung-Bong(فيعلوه شعار الصفحة وهي  عبارة عن صورة شخـصية لــ العمود األمين 

  ).وصور, "Friend Activity", معلومات, حائط: (تندرج تحتها املفردات التالية

هـذه صـفحة ألولئـك املعجبـني مـن الـذين : تنويـه(, وتحتوي عىل مالحظة تقول) عن(ثم كلمة 

تـشوي (متناع عن نرش أي من املعلومات غـري املرتبطـة بــ يرجى اال, )تشوي سونغ بونغ(يرغبون يف دعم 

ثم رقم يرمز إىل عـدد املعجبـني بهـذه الـصفحة الـذين تجـاوزوا الخمـسني ألـف , ًهنا وشكرا) سونغ بونغ

 .وال تختلف هذه الصفحة عن صفحات املوقع األخرى من حيث التصميم واإلخراج, معجب

يف موقــع ) املحــررين واختيــارات القــراءاختيــارات ( تتفــق صــفحة :االتفــاق واالخــتالف

يف موقـع العربيـة ) Choi Sung-Bong Fan Page(املوسـيقي  العربية اإللكـرتوين مـع صـفحة

ًوكـونهام أيـضا صـفحتان مـن اختيـارات املحـررين يف , اإلجتامعي كونهام صفحتان متخصـصتان

 .الحجم) متوسط(وقد كتب أسم الصفحتني بخط , املوقعني

اختيــارات املحــررين (إن صــفحة : ن يف العديــد مــن النقــاط أهمهــاوتختلــف الــصفحتا

مكتوبة بخط أبيض عىل أرضية بنفسجية يف مـستطيل أفقـي صـغري منتـصف ) واختيارات القراء

مكتوبـة ) Choi Sung-Bong Fan Page) (تشوي سونغ بونغ(وإن صفحة املوسيقي , الصفحة

منت محتويات األوىل ملفـات ومواضـيع وتض, بخط أسود غامق عىل أرضية بيضاء أعىل الصفحة

بينام تـضمنت , معززة بالصور وأرشطة فيديو وأفالم وثائقية وحلقات لربامج تليفزيونية مسجلة

إضـافة إىل أربـع مفـردات , محتويات الثانية مجموعة آراء لزوار الصفحة وجميعها باللغة اإلنكليزية

 واالقتـصادي يارات األوىل الطـابع الـسيايسوغلب عىل اخت, متسلسلة يف العمود األمين من الصفحة
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ًبينام اهتمت الثانية بالجانب الثقـايف إرضـاءا ألذواق زوارهـا مـن محبـي , واالجتامعي والريايض

 .الشبانًاملوسيقى وخصوصا 

 )30(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل الشكل يف 

 لكرتويناملوقع اإل

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

أنا أرى وفيديو  30

 العربية 

شاهد العربية ونرشة 

 العربية

 مقاطع الفيديو

  

 

 

 

 

 يـسعى موقـع العربيـة :ونـرشة العربيـة, شـاهد العربيـة, فيديو العربيـة,  أنا أرى-30

وذلك من خالل التغطية الشاملة لألحداث , دد الزوار وكسب رضاهمًاإللكرتوين دامئا إىل زيادة ع

يـضاف , الساخنة ونرش آخر األخبار وتطوراتها وتقديم أحدث املعلومات عىل صفحاته املتنوعـة

وفـق رشوط ) ملفات الفيديو: (إىل ذلك دعوة الزوار للمشاركة يف تحرير بعض املواد املرئية مثل

أحـد األبـواب الثابتـة يف ) أنا أرى(رض هذه امللفات تحت باب وتع, صارمة عىل صفحات املوقع

  .املوقع

فإنـه ميـنح العربيـة ,  االلتـزام بهـااملحتويـات هيتوجب عىل مـن يرغـب يف تحميـل هـذ

ًترخيصا غري حرصي قابل للتنازل وملدة غري محددة بـدون أي مقابـل أو عـوض مـادي يف جميـع 

وقبل هذا , قيح املحتوى وتعديله لغايات البث واالستعاملًومينحها أيضا الحق يف تن, أنحاء العامل

ب الحقـوق مينحهـا وذاك يتوجب عليه أن يثبت بأنه ميلك املحتوى أو لديـه رخـصة مـن أصـحا

  .للعربية
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القسم األعىل يبدأ مبـستطيل أفقـي يغطـي كامـل : إىل قسمني) أنا أرى(وتنقسم صفحة 

بخـط أبـيض بـارز مفرغـة عـىل أرضـية ) ا أرىأنـ(كتبت يف طرفه األميـن مفـردة , عرض الصفحة

, )أحداث(ويحتوي عىل أثني عرش عنوان ملقاطع فيديو ولعرش صفحات تحت مفردة , بنفسجية

حمـل (والقسم الثاين يحمل مفردة , )رياضة(وسبعة مقاطع فيديو لصفحة واحدة تحت مفردة 

 .طلوبةويحتوي عىل التعليامت والرشوط واملعلومات امل) الفيديو الخاص بك

هي خدمة مميزة تحتـوي عـىل العديـد مـن ملفـات الفيـديو املنتقـاة ) فيديو العربية( 

يقـدمها املوقـع لـزواره , لحلقات مسجلة من بعض برامج قنـاة العربيـة التليفزيونيـة الفـضائية

, طـب وصـحة, األسـواق العربيـة, الرياضـة: ( ملفردات رئيـسية هـيعناوين ةوتشتمل عىل مثاني

تتسلـسل جميـع هـذه , )العامل والـرشق األوسـط, برامج العربية, تكنولوجيا, لتغيريا, ثقافة وفن

وقد كتبت بخط أبيض متوسط الحجـم وفرغـت عـىل , ًاملفردات عموديا عىل طول ميني الصفحة

الذي ) فيديو العربية(وتندرج كلها تحت أسم الصفحة , أرضيات بنفسجية يف مستطيالت صغرية

ًيف الطرف األمين من املستطيل املمتد أفقيا عىل كامـل , ًالحجم نسبياكتب بخط أبيض بارز كبري 

 تـرتبط عنـاوين ةوتحتـوي كـل مفـردة عـىل أربعـ, عرض الصفحة ومفرغ عىل أرضية بنفسجية

  .فقة بالصور الصغرية لحلقات مسجلةباسمها ألرشطة فيديو ظاهرة من أصل ستة عرش مر

كـن الزائـر مـن متـابع البـث املبـارش لقنـاة التـي مت) شاهد العربيـة (أيقونةبعدها تأيت 

وتحتل النصف األمين من الصفحة لترتك النصف , العربية التليفزيونية الفضائية من خالل املوقع

التي ) نرشة العربية(وتختتم األيقونات األربعة ,  متعاقبة من األخبارعناوين ةاأليرس آلخر خمس

قع بخـط أبـيض عـىل أرضـية حمـراء وهـي تـسجيل تقع ضمن األبواب الثابتة يف أعىل يسار املو

 .كامل لنرشة الرابعة املفصلة ملساء يوم سابق

 أصبحت أحداث املنطقـة العربيـة والـرشق األوسـط بتـداعياتها :مقاطع الفيديو

وقدمت مادة , ًمنذ أكرث من عام تقريبا ولغاية اليوم محط أنظار العامل أجمع, املتالحقة

وقد حاولـت قنـاة العربيـة جاهـدة , الم يف كافة أنحاء األرضإعالمية غزيرة لوسائل اإلع

مـن خـالل تقـديم , التفوق عىل نظرياتها من القنوات العربية أو تلك الناطقة بالعربيـة

 وملن يتعذر عليه مشاهدة القناة الفـضائية أو مـن , الخرب أو املعلومة بالصوت والصورة
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ًة أيـضا مبقـاطع ه زيـارة هـذه الـصفحة الغزيـرفبإمكان, يرغب مبشاهدة املزيد أو يهتم بالتوثيق

  .الفيديو املتنوعة

بخـط متوسـط وبلـون أسـود ) مقاطع فيديو/ قناة العربية (وتفتح الصفحة عىل مفردة 

, بخـط أصـغر وبلـون أسـود فـاتح) قناة تليفزيونية(وتحتها مفردة , غامق يف أعىل ميني الصفحة

بعدهام مستطيل أفقي عـىل كامـل عـرض الـصفحة يأيت , واملفردتان مفرغتان عىل أرضية بيضاء

ثم تندرج تحته محتويـات , )s Videos'قناة العربية (كتبت يف طرفه األمين عبارة , بلون رصايص

ًتنـتظم أفقيـا بثالثـة مقـاطع , الصفحة وهي عبارة عن مقاطع فيديو ألحـداث سـاخنة متنوعـة

وح مدة عرض املقطع الواحـد مـا بـني ويرتا, ًوتتسلسل عموديا إىل أسفل الصفحة مبئات املقاطع

وقد ال يستطيع املرء مشاهدة بعض املقاطع ملا فيهـا مـن عنـف ودم , )عرشين ثانية ودقيقتني(

 .وأمل شديد

ونــرشة , شــاهد العربيــة, فيــديو العربيــة, أنــا أرى( تتفــق صــفحة :االتفــاق واالخــتالف

ين واالجتامعــي عــىل إنهــام يف مــوقعي العربيــة اإللكــرتو) مقــاطع الفيــديو(وصــفحة ) العربيــة

وعىل إنهام مفردات لزوايا وأبواب ثابتة يف املوقعني تفتح كل مـنهام عـىل , صفحتان متخصصتان

, وألنهام تتناوالن خدمة واحدة مع التنوع يف استخدامها وهي خدمة الفيـديو, صفحة خاصة بها

 يف عـرض مقـاطع وكـذلك, الـذي كتـب فيـه أسـامء الـصفحتني) املتوسط(ًوأيضا يف حجم الخط 

 .فيديو يصعب مشاهدتها ملا تحتويه من مشاهد عنف ودم مؤملة

إن أغلب أسامء صفحات مفردات األوىل كتبت بلـون أبـيض : وتختلفان يف النقاط التالية

بينام كتب أسـم الـصفحة الثانيـة بلـون أسـود , وفرغت عىل أرضية بنفسجية تحت عنق املوقع

وإن األوىل تتكـون مـن أربـع مفـردات ألربـع , ىل الـصفحةغامق وفرغ عىل أرضية بيضاء يف أعـ

بينام الثانية هي مفردة لوحدها تفتح عـىل صـفحة خاصـة بهـا يف , صفحات يف املوقع اإللكرتوين

وبحـدود ) شـاهد العربيـة( مدة العرض يف األوىل بـني املفتوحـة مثـل ترتاوح , املوقع اإلجتامعي

أنـا (وبـني ثـوان ودقـائق يف ) فيديو العربية(ساعة يف وحوايل نصف ال) نرشة الرابعة(الساعة يف 

يف , فقـط) عرشين ثانية ودقيقتني(بينام ترتاوح مدة عرض املقطع الواحد يف الثانية ما بني , )أرى

, )أنـا أرى(األوىل تدعو الصفحة زوارها للمشاركة يف تحرير بعض املواد املرئية من خـالل زاويـة 
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ــر أرشــيفا ــة يجــد الزائ ــديو التــي تغطــي أحــداث ًويف الثاني ً مــصورا كــامالً ملئــات مقــاطع الفي

 .     يف الربيع العريبالغاضبني الشبانواحتجاجات وتحركات وانتفاضات وثورات 

 )31(مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

 يف املوقع الشكل

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 آراء واستفتاء  31

 وزاوية الكاريكاتري

 

/ قناة العربية 

 استفتاء العربية

 

 

 

 

 

 هي ثالثة أبواب متفرقة تعترب مـن أهـم األبـواب :وزاوية الكاريكاتري, استفتاء,  آراء-31

ج املوقـع لكـل واحـدة منهـا مـساحة ليـست وقد أفرد مخـر, الثابتة يف موقع العربية اإللكرتوين

وكتبت كل مفردة بخـط أبـيض متوسـط الحجـم وفرغـت عـىل , بالقليلة يف وسط يسار الصفحة

يغطي كامـل عـرض املـساحة املخصـصة لهـذه األبـواب , الطرف األمين ملستطيل أفقي خاص بها

هـم وأحـدث اآلراء هذا الباب املخصص أل) آراء(ًوالبداية كانت دامئا مع , وبلون بنفسجي غامق

 ةوقـد كتبـت يف ثالثـ, املتنوعة واملنتقاة من سبعة حقول يف زاوية آراء التي تحمل نفـس االسـم

بخط بنفـسجي فـاتح مفرغـة عـىل , )اقتصادي, ريايض, سيايس: (ًحقول محددة تتواىل أفقيا هي

  ظـاهرة يفعنـاوين ةخمـس, تندرج تحت كل حقل عند فتحه من هذه الحقول, أرضية رصاصية

من أصل عـرشين عنـوان , مكتوبة بخط أسود ومفرعة عىل أرضية بيضاء, إطار رصايص مستطيل

وتصاحب بعض هذه , تحتوي عىل موضوعات رأي معززة بصور شخصية لكتابها, لعرش صفحات

وقد أرفق أسم الكاتب إىل يسار أسـفل املـساحة , ًاملوضوعات أحيانا تعليقات متفاوتة من القراء

 . ه بخط بنفسجي فاتحاملخصصة ملوضوع
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ًيحاول القامئون عىل موقع العربية اإللكرتوين دامئـا اسـتطالع رأي الزائـرين بوسـائل عديـدة 

تخصيص زوايا وأبواب ثابتة إلبداء الرأي وإتاحة إمكانية التعليق وحـق الـرد وإجـراء : ومختلفة منها

 الصفحة بخط أبيض بارز مفرغة وسط يسار) استفتاء(وتحتل مفردة , هاعناويناالستفتاءات املختلفة 

تندرج تحتها متسلسلة يف إطار مستطيل بلـون رصـايص , عىل أرضية مستطيل أفقي بنفسجية اللون

وعادة ما تكون ثالث خيـارات تـسبقها ثـالث دوائـر , خيارات االستفتاء بلون أسود عىل أرضية بيضاء

  .لظاهر يف الصورةقل إدخال الرقم ايتبعها ح, رصاصية يسمح بالتأشري لواحدة فقط

ــا تحمــل مفــردات وأرشــيف , النتيجــة, تــصويت: (ًثــم ثــالث مــستطيالت متواليــة أفقي

عىل أرضـية بنفـسجية ) والنتيجة, تصويت(وفرغت املفردتان , كتبت كلها بخط أبيض) االستفتاء

فرغـت عـىل أرضـية ) أرشـيف االسـتفتاء(ومفـردة , تتحول إىل حمراء عند تحريك الفـأرة عليهـا

) أرشـيف االسـتفتاءات(وتفتح صـفحة , ة اللون تتحول عند مالمستها إىل بنفسجية غامقةزيتوني

األبواب الثابتـة يف املوقـع وتقـع ) زاوية الكاريكاتري(وتختتم , عىل عرشين عنوان لعرش صفحات

وهي إبداع فنـي , يف أسفل يسار الصفحة وتأخذ نفس ألوان خطوط وأرضيات املفردات السابقة

 .حة القارئ وابتسامة ساخرة عىل واقع مرومحطة السرتا

 االسـتفتاء يف موقـع العربيـة اإلجتامعـي يتعـدى رشوط :استفتاء العربية/ قناة العربية 

كونـه يتعلـق بحالـة , وأسس االستفتاء املعروفة يف املواقع األخرى ومنها موقع العربية اإللكرتوين

والـسامح ألشـخاص ,  أو الخـروجمن حيث تـسجيل الـدخول) الفيس بوك(املستفتى نفسه عىل 

إذ ال ميكـن لـه أن يـؤرش , آخرين اإلطالع عىل املعلومات الخاصة به يف صفحته ومشاركتهم فيها

التي ال تروق للكثريين مـن متـصفحي , عىل رأي يصوت لصالحه إال بعد خضوعها لهذه الرشوط

  .ملواقع اإلجتامعية ومنها العربيةا

بخط متوسط وبلون ) استفتاء العربية/ لعربية قناة ا(تفتح الصفحة عىل مفردة 

بخط أصغر وبلون أسـود فـاتح واملفردتـان ) قناة تليفزيونية(تحتها مفردة , أسود غامق

/ اسـتطالعايت : (ًثـم تلـيهام مفردتـان متواليتـان أفقيـا هـام, مفرغتان عىل أرضية بيضاء

ىل معلومـات وبالـضغط عـىل إحـداهام يظهـر طلـب اإلذن بالوصـول إ) أنشئ استطالع

 ال / الــسامح ( أســفل زاويتــه اليــرسى مفردتــان يف مــستطيل تقــع يف, الزائــر األساســية
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 هل تعجبك طريقة طرح االستفسارات –حوار العرب : (يأيت تحتهام سؤال االستفتاء مثالً) أسمح

ًمتتابعتني عموديا تـسبق كـل مـنهام دائـرة صـغرية لتأشـري ) ال/ نعم (ثم كلمتي ) بهذا الشكل؟

 .   ختياراال

يف موقـع العربيـة ) وزاويـة الكاريكـاتري, استفتاء, آراء( تتفق صفحة :االتفاق واالختالف

يف موقـع العربيـة اإلجتامعـي عـىل إنهـام ) اسـتفتاء العربيـة/ قناة العربية (اإللكرتوين وصفحة 

وإن كـل , وإنهام مفردات من الزوايا واألبواب الثابتـة يف املـوقعني, صفحتان ذات طابع تخصيص

 .من الصفحتني تحتوي عىل مفردة استفتاء

إن جميع مفـردات األوىل كتبـت بلـون : وتختلف الصفحتان يف العديد من النقاط أهمها

أبيض وفرغت عىل أرضيات بنفسجية يف الطرف األمين مـن ثـالث مـستطيالت أفقيـة صـغرية يف 

 كتـب أسـم الثانيـة بلـون أسـود بيـنام, العمود األيرس من الصفحة الرئيسية يف املوقع اإللكرتوين

وإن الـصفحة األوىل , غامق عىل أرضية بيضاء يف أعىل ميني وسط الـصفحة يف املوقـع اإلجتامعـي

بيـنام الـصفحة الثانيـة هـي ,  مفردات متفرقـة مـن األبـواب الثابتـة يف املوقـعةتحتوي عىل ثالث

أرشـيف (يف األوىل يفـتح , وقـعمفردة لوحدها تقع يف العمود األمين ضـمن الزوايـا الثابتـة يف امل

ويف الثانيـة ال توجـد هـذه الخاصـية , عىل عرشين عنوان لعرشات مـن الـصفحات) االستفتاءات

 مختلفة وتتـاح لهـم إمكانيـة الـرد عناوينيف األوىل يستطلع رأي الزائرين يف استفتاءات ب, ًإطالقا

سه يف الـرفض أو الـسامح لآلخـرين ويف الثانية يستفتى الزائـر نفـ, والتعليق يف املوقع اإللكرتوين

باإلطالع عىل معلوماته الخاصة واملشاركة يف صـفحته وهـذا مـا ال يـروق للكثـريين ممـن لديـه 

 .حساب يف املوقع اإلجتامعي
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 )32(لكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم مفردات تحليل الشكل يف املوقع اإل

مفردات تحليل الشكل 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

الشكل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

أساليب اإلخراج  32

 واأللوان واللغة

 أساليب اإلخراج 

 واأللوان واللغة

 

 

 

 

 

 

الـشكل الـذي تظهـر بـه   هـي:يف املوقع اإللكرتوينأساليب اإلخراج واأللوان واللغة -32

حتى وإن تعددت فيه , وعادة ما يلتزم املوقع بأسلوب واحد يعرب عن شخصيته, صفحات املوقع

وال تختلـف أسـاليب اإلخـراج يف موقـع العربيـة اإللكـرتوين , الفنون اإلخراجية الصحفية األخرى

لتنسيق املتوازن الـذي يتحقـق فيـه التـوازن من حيث ا, ًكثريا عام هي عليه يف الصحف الورقية

 إىل عنـاوينوالتنسيق املتـدرج الـذي تتـدرج فيـه أقـوى ال, املطلوب عىل جانبي صفحات املوقع

وكـذلك أسـلوب سـد الفـراغ ,  فتتدرج يف أهميتها متجهة صوب اليسارعناوينأما سائر ال, اليمني

, هتاممـه عـىل أحـد الجـانبني العلـوينيالذي يوظف يف حالة كرثة اإلعالنات وفيه يركـز املخـرج ا

  .ة إىل األساليب اإلخراجية األخرىإضاف, وأسلوب التنسيق املنصب عىل ركن واحد من الصفحة

وقد بني الشكل العام واإلخراج الفني يف املوقع عىل أساس توزيع املـواد حـسب 

لرسوم وباقي  والصور واعناوينوتنسجم مع ال, أهميتها ونوعها يف األماكن املخصصة لها

يك تريح النظر وتسهل القراءة وتعطي املخـرج حريـة أكـرب يف التعبـري , العنارص األخرى

مام يجعل عني القارئ تنتقل مـن عنـوان إىل آخـر ومـن صـورة إىل , والتوزيع والتصميم

 وذلـــك مـــن خــالل التوافـــق بــني القـــوة والرســـوخ , أخــرى دون أن تتعـــرث أو متــل
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وهي من ملسات اإلخراج الصحفي الفني الحديث الذي , ية واإليقاعوالحرية والحيو, واالستقرار

 .ينحو إىل التناسب والتوافق واالنسجام

التـي , وتحدث الصفحة الرئيسية يف املوقع تأثريها يف نفس القارئ مبظهرها قبل محتواها

وىل ومتتاز الصفحة األ, متثل مذهبه يف اإلخراج وتعرب عن شخصيته وتسفر بوجه عام عن سياسته

وتـساعد العـني عـىل ملحهـا وقراءتهـا ,  الكبرية التي تغري القارئ وتـدعوه إىل املتابعـةعناوينبال

ًوتجلب االنتباه دامئـا الـصور الكبـرية , إضافة إىل الصور واإلعالنات ورمادية حروف املنت, وفهمها

وتفصل ,  أو إجتامعيةًوالكاريكاتري الذي ميثل رأيا أو فكرة سياسية, واأللوان واإلطارات والجداول

  .وقعالصور املستطيلة الكبرية األنباء الحيوية الحركة يف امل

ومبا أن العناية بإخراج الـصفحة األوىل تجـذب القـارئ وتغريـه باالنتقـال إىل الـصفحات 

بحيـث تجـذب , فقد أتبع املخرج نفس القواعد يف اإلخراج كـام هـي يف الـصفحة األوىل, األخرى

وإذا كـان ال يجيـدها ,  قـراءة كـل صـفحات املوقـع األخـرى باللغـة العربيـةالقارئ وتـدعوه إىل

ومبا أن لأللوان أهمية كـربى تتميـز بهـا , ) فاريس– آردو –إنكليزي : (فبمخترصات يف لغات مثل

) اللوكـو(وهـي تـأيت مكملـة للـشعار , املواقع اإللكرتونية عن بعضها البعض باأللوان الخاصة بها

فقد ألبس املخرج موقع العربية اإللكرتوين حلة من األلـوان , من حيث األهمية, )الالفتة(واالسم 

 .  الزاهية

 هـي أسـاليب إخراجيـة حديثـة :أساليب اإلخراج واأللوان واللغة يف املوقـع اإلجتامعـي

وترتكز عىل قواعد أساسية تستند إىل أسس علمية يف تقديم املادة , تهدف إىل الفائدة والجاملية

وقد حاول املخـرج , إشكال جذابة تسهل عىل القارئ استيعابها وقراءتها بوقت قيايسب, الصحفية

فبنـى , أن يجعل من التباين الظاهر يف شكل صفحات املوقع ميزة يتفرد بها عن املواقع األخـرى

فقـام , تصميمه عىل أسس مشابهة للتصميم الفني مـن حيـث الـشكل العـام وأسـلوب اإلخـراج

 والـصور عنـاوينًانـسجاما مـع ال, ميتها ونوعها يف األماكن املخصصة لهـابتوزيع املواد حسب أه

 ومتيزت الصفحة األوىل وأغلـب صـفحات املوقـع بعنـوان كبـري, والروابط وباقي العنارص األخرى

  ).العربية(بارز يحمل أسم وشعار 
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, نًوقد حرص املخرج عىل أن يضعه دامئا إىل أعىل ميني الصفحة يف مقدمـة العمـود األميـ

,  الصفحات كلها يف مكان واحد إىل أعىل ميني وسط الـصفحة بخـط متوسـط بـارزعناوينووضع 

 عنـاوينفكتبـت , وتراوحت أحجام الخـط وأنواعـه يف صـفحات املوقـع بـني املتوسـط والـصغري

الروابط وبعض املواضيع األخرى بخط متوسط والبعض اآلخـر كتـب بخـط صـغري مـشابه لخـط 

 .حروف املنت

اللون البنفسجي الغـامق لالسـم : صفحات املوقع خمسة ألوان رئيسية هيوقد توزعت 

 يف الـصفحة الرئيـسية وبعـض الـصفحات عنـاوينالتي تقع إىل ميـني ال) العربية(والشعار وكلمة 

 أو أسـامء الــصفحات عنــاوينواللـون األســود الغـامق الــذي لـون الحــروف الثقيلـة وال, األخـرى

واتخـذت , املرافقـة بـاللون األزرق) قنـاة العربيـة(ومفردة واكتست جميع الروابط , املتخصصة

ًحروف املنت لونا رماديا أي البياض عىل السواد ومتثل اللـون األبـيض يف الفراغـات أي املـسافات , ً

عـىل اتخـاذ البيضاء بني الكلامت التي متنع اختالط حروفها وتساعد العني عىل متييزها بوضـوح و

  .الوقفات أثناء القراءة

ًتخدم اللون األبيض أيضا يف الحد األسفل للعنق وجسم الصفحة وبني الالفتة والعنـق واس

وال ) بـألف كلمـة(ومبـا أن للـصورة حـديث آخـر وهـي , واملسافات البيضاء يف صفحة االستفتاء

, فقد وظفها املخرج بشكل يلفت بـه نظـر القـارئ ويـدفع عنـه امللـل, ًميكن االستغناء عنها أبدا

فحة جذابة ومشوقة يف طريقة توزيعها وتنويعهـا وتلوينهـا كلـام أراحـت العـني فكلام بدت الص

 .ًوهذا ما يخلق أوارص قوية جدا من األلفة والتعارف بني القارئ واملوقع, ًوالذهن معا

ــوان واللغــة( تتفــق :االتفــاق واالخــتالف ــة ) أســاليب اإلخــراج واألل يف مــوقعي العربي

ًاملواد يف األماكن املخصصة لها حـسب أهميتهـا انـسجاما مـع اإللكرتوين واالجتامعي عىل توزيع 

واسـتخدمت يف املـوقعني خمـسة ألـوان أساسـية هـي ,  والصور وباقي العنارص األخرىعناوينال

إضـافة إىل , )واألبيض, "األبيض عىل األسود"الرمادي , األسود الغامق, األزرق, البنفسجي الغامق(

واعتمدت اللغة العربية لغة أساسية يف املـوقعني , حمر واألصفر وغريهااأل: األلوان اإلضافية األخرى مثل

  وقــد وظــف املخرجــان يف املــوقعني الــصورة بــشكل, وتقنيــات الكمبيــوتر يف أنــواع الخــط املــستخدم
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وبـدت أغلـب , موفق مام ساهمت يف لفـت نظـر القـارئ ودفـع امللـل عنـه وكـان لهـا حـديثها

راجها وطريقة توزيعها وتنويعها وتلوينها ومريحة لعـني صفحات املوقعني جذابة ومشوقة يف إخ

 .وذهن الزائر

يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعـي يف ) أساليب اإلخراج واأللوان واللغة(وتختلف 

فقـد اسـتخدم مخـرج املوقـع اإللكـرتوين , التباين الظاهر بني تصميم وإخراج صفحات املـوقعني

بينام اكتفى مخرج املوقع اإلجتامعـي بثلثـي املـساحة , موقعكامل مساحة الصفحة املخصصة لل

كتبـت كـل أسـامء الـصفحات يف اإللكـرتوين , املتمثلة بيمني ووسط الصفحة وأهمل الثلث اآلخر

بينام كتبت جميع أسامء الصفحات يف اإلجتامعي إىل أعىل ميـني وسـط , تحت أسم وعنق املوقع

ًيف اإللكـرتوين لونـا أبيـضا ) اللوكـو(أو الـشعار ) االسم(ة اللون املستخدم يف كتابة الالفت, الصفحة ً

ًبينام يف اإلجتامعي كان لونـا بنفـسجيا عـىل أرضـية بيـضاء, عىل أرضية بنفسجية ويـرسي هـذا , ً

 .االختالف يف األلوان عىل الصفحات الرئيسية والداخلية يف املوقعني

ملـن ال )  فـاريس– آردو –يـزي إنكل: (واكتفى املوقع اإللكرتوين مبخترصات يف لغـات مثـل

 ال يتكلمون العربية صـفحات خاصـة نبينام خصص املوقع اإلجتامعي مل, يجيدون اللغة العربية

 هـذه الـصفحة وجميـع محتويـات" Alarabiya.net"نـت .صفحة العربية: (مستقلة بذاتها مثل

العربيــة "وصــفحة , "Al Arabiya English"وصــفحة العربيــة إنكليــزي , باللغــة اإلنكليزيــة

وإنـه ال ميكـن ) إن الـصورة بـألف كلمـة: (واعتمد املخرج يف املوقع اإللكـرتوين مقولـة, ")فاريس

بينام وظفها املخرج يف املوقع اإلجتامعـي بـشكل , ًاالستغناء عنها أبدا فشكل بها صفحات املوقع

 يف وتباينـت ملـسات املخـرجني, ملفت يف الصفحة الرئيـسية وبعـض الـصفحات الداخليـة فقـط

 .ًإال أنها خلقت يف املحصلة نوعا من األلفة بني املوقعني والزائرين, املوقعني
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 مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي: ًثانيا

 )1(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 كرتويناإلل

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 الصفحة الرئيسية 1

يف املوقع 

 اإللكرتوين

 الصفحة الرئيسية 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 

 

 

 

 

 مجموعـة مـن الـصفحات والزوايـا واألبـواب :الصفحة الرئيسية يف املوقع اإللكـرتوين -1

وكـل واحـدة منهـا صـفحة متخصـصة يف شـأن مـا , موقع العربية اإللكـرتوينالثابتة يتكون منها 

عدا الصفحة الرئيـسية فهـي صـفحة , وتتضمن محتوياتها مواضيع ومواد محددة يف ذات الشأن

وإذا كانـت الزوايـا الثابتـة يف رشيـط , شاملة وتحتوي عىل كل هذه الصفحات ومتثل خالصة لها

ومل تدرج مفرداتها ضمن محتويات الصفحات املتخصصة وال , عنق املوقع ثابتة يف كل الصفحات

  .كن فتحها إال من رشيط العنق فقطمي

هـا عناوينلقليلة وأبرزت  الرئيسية خصصت لهذه الصفحات مساحات ليست باوالصفحة

, األسـواق العربيـة, أخبار العربيـة: (وهي, التي تحيل الزائر إىل أصول تلك الصفحات عند فتحها

, األخـرية, تكنولوجيـا, طـب وصـحة, ثقافة وفـن, برامج العربية, عامل والرشق األوسطال, الرياضة

وكـذلك , )اختيارات املحـررين: (وقد خصصت مساحات أخرى ملواد تحريرية منتقاة هي, )وآراء

ومساحة أخـرى ملـواد يختارهـا , )وسوريا, اليمن, ليبيا, مرص, تونس, السودان: (يف) التغيري(صفحات 

  إضــافة إىل األبــواب الثابتــة وإيقونــات العربيــة ومقــاطع, )اختيــارات القــراء( زاويــة القــراء تحــت
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إن أقل ما ميكن أن يقال عن الصفحة الرئيسية يف موقع العربيـة اإللكـرتوين هـي إنهـا , الفيديو

 . املوقع بحد ذاته

ات  هي واجهة املوقع واألكرث جاذبية من الصفح:الصفحة الرئيسية يف املوقع اإلجتامعي

ًوقـد لعبـت دورا هامـا وكبـريا يف , األخرى وفيها يطلع الزائر عىل أهم وأحدث األخبـار العاجلـة ً ً

وساهمت يف تزويـد الثـوار واملنتفـضني , تسجيل أدق التفاصيل وأغربها يف ربيع الثورات العربية

 وهي صفحة ال تقتـرص فقـط عـىل, بأهم املعلومات األساسية حول تطورات األوضاع يف بلدانهم

وإمنا تلحق بها صفحات أخـرى ذات طـابع تخصـيص يف , نقل األخبار العاجلة واألحداث امللتهبة

 Friend", معلومـات, الحـائط: (مثـل صـفحات, مجاالت متعددة تصل إىل خمسة عرش صفحة

Activity" ,مقـاطع الفيـديو, املالحظـات, "تويرت"األخبار العاجلة , يوتيوب العربية, البث الحي ,

  ).واآلراء, الروابط, صور, تناسباامل

ًالتي تطـرح نوعـا مـن االسـتفتاء غـري مـألوف يتعلـق بحالـة ) استفتاء العربية(وصفحة 

وإال ال يسمح له بالتـصويت , وتطالبه بالسامح لآلخرين أن يشاركونه صفحته الخاصة, املستفتى

تتفـاوت ) شـاتنقا(ًوأيضا صفحة مفتوحة للحوار تحـت عنـوان , دون املوافقة عىل ذلك الطلب

التـي يرمـي القـامئون عـىل ) األسئلة(ًوأخريا صفحة , فيها مستويات الحوار بني الهابط واملتوسط

إتاحـة أكـرب قـدر ممكـن , تحقيق زيادة يف اإلقبال وبالتـايل زيـادة يف الـرتويج, املوقع من خاللها

االسـتفادة مـن , قـطللزائر يف مشاركة القارئ بصنع القرار وإشعاره بأنه ليس متلقي للمعلومة ف

 . بعض اآلراء التي قد تساعدهم يف رسم سياسة املوقع

 إن أبرز نقاط االتفـاق بـني الـصفحتني الرئيـسيتني يف موقـع العربيـة :االتفاق واالختالف

هي إن الصفحتني تتفقان يف احـتالل , )العربية فيس بوك(اإللكرتوين وموقع التواصل اإلجتامعي 

, ًأيضا عىل تخصيص كل منهام مساحات واسعة للزوايا واألبواب الثابتةوتتفقان , صدارة املوقعني

 الرئيـسية ألهـم وأحـدث األخبـار وتطـورات األحـداث عنـاوينوكذلك يف تركيزهام عـىل أهـم ال

 .السياسية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية واإلنسانية والثقافية والرياضية وغريها
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 أن املـساحة املخصـصة للـصفحة الرئيـسية يف املوقـع أما أهم نقاط االختالف فتتمثل يف

العربيـة فـيس (هي أكرب من تلك املخصصة للصفحة الرئيسية يف املوقـع االجتامعـي , اإللكرتوين

وإن اختيارات املوضوعات واملـواد التحريريـة واآلراء والتعليقـات هـي أكـرث دقـة واتـزان , )بوك

 مقارنـة مبـا هـي عليـه يف الـصفحة الرئيـسية مـن ,ورصانة يف الصفحة الرئيسية مـن اإللكـرتوين

وإن إمكانية اإلعجاب والتعليق عىل الخرب وإبداء الرأي متاحة للزائـرين بعـد النـرش , اإلجتامعي

ــسية مــن اإلجتامعــي ــصفحة الرئي ــارشة يف ال ــوفرة إضــافة إىل أن , مب ــة غــري مت وهــذه اإلمكاني

 . لكرتوينلرئيسية من اإلالتعليقات تكون يف بعض األحيان مغلقة يف الصفحة ا

 )2(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق 

العنق يف املوقع  2

 اإللكرتوين

 

العنق يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 

 

 

 

يتمثل العنق يف موقع العربيـة اإللكـرتوين مبجموعـة مـن :  العنق يف املوقع اإللكرتوين-2

, الزوايا الثابتة تصل إىل اثنتي عرشة زاوية يف مستطيل أفقي يفـصل رأس الـصفحة عـن جـسمها

التـي تتنـاول كـل صـفحة منهـا , وجميع هذه الزوايا تفتح عىل عدد من الـصفحات املتخصـصة

وتغطـي هـذه الـصفحات ,  مختلفة تحت عنوان واحد هو أسم الـصفحةعناوينضايا محددة بق

واألخبار العاجلة عىل كافة األصعدة املعـززة بالـصور , عادة تطورات األحداث املتالحقة يف العامل

  . يف العديد من املجاالت املتخصصةوعىل الكثري من املعلومات الغنية املتنوعة, ومقاطع الفيديو
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أو , ًقد حـرص القـامئون عـىل موقـع العربيـة عـىل أن ال يرتكـوا مـستطيل العنـق فارغـاو

ًمقترصا عىل يوم وتاريخ اإلصدار وبعض املعلومات األساسية فقط كام هو معمـول بـه يف بعـض 

ًوذلك لبقاء مستطيل العنق ثابتا يف املوقع ومرافقا لجميع الـصفحات الداخليـة, املواقع األخرى ً ,

وإلعطـاء املوقـع ,  الزوايا الثابتة يف العنق أو تلك الزوايا املوزعة عىل الـصفحة األوىلسواء أكانت

ولكسب املزيد من القراء وتسهيل عملية التصفح عىل , ًنوعا من التفرد بشكله ومضمونه املتميز

 .الزائرين

يف  يقدم العنق يف موقع العربيـة اإلجتامعـي دالالت تتمثـل :العنق يف املوقع اإلجتامعي

فـدأبوا , )الصورة بألف كلمـة(وقد أخذ القامئون عىل املوقع مببدأ , اإليحاء أكرث منها يف الترصيح

تتغـري هـذه الـصور بتغـري , عىل استخدام خمسة صور ظاهرة بدالً من الصفحات والزوايا الثابتة

ة وهــي متثــل مبجملهــا صــور لــربامج قنــاة العربيــة التليفزيونيــ, مجريــات األحــداث وتطوراتهــا

وصـور , وإليقونات شارات القنـاة ولنـرشات األخبـار واألخبـار العاجلـة, )بانوراما(الفضائية مثل 

ومـا أن يفـتح , للمذيعني وملقـدمي الـربامج والشخـصيات الفاعلـة التـي تتحـدث عنهـا األخبـار

التـي تتحـدث عـن , املتصفح صورة من صـور العنـق فإنهـا تحيلـه إىل عـرشات الـصور املتتاليـة

وقـد القـت معظـم هـذه الـصور , املتنوعة بلغة قـد ال تـتمكن الكلـامت مـن وصـفهااألحداث 

 .استحسان القراء ورفدت مبئات التعليقات

 العربية اإللكرتوين واالجتامعي عىل أهمية وجود العنق ًموقعا يتفق :االتفاق واالختالف

ملتميزة بـني املواقـع السعي الدائم للحفاظ عىل مكانتهام ا: ملا يحتويه من مضامني متعددة منها

وتقديم كل ما هو مفيد ومختلـف , وإضفاء الطابع املهني عىل شكل ومضمون املوقعني, األخرى

 .وجديد لتوثيق العالقة بينهام وبني الزائرين

فقـد أختـار , ويختلف املوقعان يف مضمون املواد التحررية التي تغطـي مـساحة العنـق

, ي متثل صفحات تـشتمل عـىل العديـد مـن املـواد التحريريـةاملوقع اإللكرتوين الزوايا الثابتة الت

بيـنام ,  مختلفة ومواضيع متنوعة ومواد رأي وصور صحفية ومقاطع فيديوعناوينوتحتوي عىل 

 .  ًاكتفى املوقع اإلجتامعي بالصور التي رأى فيها تعبريا أكرث بالغة من الكلامت
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 )3(قع اإلجتامعي جدول رقم مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملو

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 يف املوقع عناوينال 3

 اإللكرتوين

 يف املوقع عناوينال

 اإلجتامعي

 

 

 

 

 

ية يف بناء صفحات املوقع وتحديد  هي العنارص األساس: يف املوقع اإللكرتوينعناوين ال-3

ًوتـشكل عمليـة إغـراء كبـرية للمتـصفحني خـصوصا إذا كانـت تلـك , هياكلها وإبـراز محتوياتهـا

وتتـوزع ,  ومنها الرئيسية كبرية ومركزة ومفهومة ومريحة للنظـر وذات دالالت واضـحةعناوينال

 الرئيـسية عناوينلالهتامم بني ال يف موقع العربية اإللكرتوين يف بداية الصفحات امللفتة عناوينال

وال , ًوالتي هي أكرث تعبريا عن منت املوضوع وتتسم بالسهولة, العريضة الكبرية والبارزة الواضحة

 الفرعيـة املختـرصة عناوينوبني ال, تحتاج إىل أي تفسري أو تأويل أو تحليل وتعكس حقيقة ثابتة

املخـرج يف املكـان املناسـب لهـا عـىل رأس وقـد وضـعها , التي ال تزيد عىل ثالث أو أربع كلامت

 املثـرية للـشعور التـي عنـاوينال: والتي تعني اليشء الكثري للمتـصفح ومنهـا, مواضيع الصفحات

أي تلفـت النظـر إىل , بحيث تبـدأ مبوضـوع كبـري وهـي تقـصد موضـوع صـغري, تحدث املفارقة

 التـي عنـاوينوكـذلك ال, رموضوع آخر يكون فيه استفزاز للحواس ويثري الفضول ويحايك الشعو

 . تدعو للمشاركة

 عنـاوين مل تحفل صفحات املوقـع اإلجتامعـي بال: يف املوقع اإلجتامعيعناوينال

التــي ال تختلــف يف ,  املتوســطة والــصغرية الحجــمعنــاوينالكبــرية املركــزة واكتفــت بال

وقـد تـصدرت معظـم محتويـات صـفحات ,  الكبـريةعنـاوينمضامينها ودالالتها عـن ال

ًالتي يبدو هي األكرث تعبريا عن محتويـات املـادة اإلعالميـة أو ,  الفرعيةعناوينوقع الامل

  هي لـربامج إخباريـة عـىل الفـضائية العربيـة مثـل عناوينوأغلب هذه ال, فحوى الخرب
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مـا الـذي تغـري لتقبـل إرسائيـل : (والذي ورد يف أحدى حلقاته العنـوان التـايل, )بانوراما(برنامج 

 املثـرية عنـاوينًوأيـضا بعـض ال, ؟)كانتا رافضتاها منذ ثالثة أعوام لتبادل األرسىوحامس بصفقة 

ًالتي ترافقها دامئا الصور ذات الـصلة أو مقـاطع الفيـديو , املأخوذة من موقع العربية اإللكرتوين

 األخبار العاجلة التي تخلو عادة من الفيـديو والـصور واملـواد املرافقـة عناوينوكذلك , الحديثة

ًوبإمكـان الزائـر دومـا اإلطـالع عـىل أبـرز , لعدم توفرها لحظة وقوع الحدث أو نـرش الخـرب, اله

دون عنـاء البحـث عنهـا يف صـفحات ,  ألحدث األخبار وأهمها مـن الـصفحة الرئيـسيةعناوينال

 .  املوقع األخرى

 تتفق صفحات املوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي عـىل أهميـة وجـود :االتفاق واالختالف

 يف املـوقعني ذات عنـاوينوال,  رئيـسية أو فرعيـةعنـاوين باختالف أنواعها سواء أكانت عناوينلا

ويف الكثري من األحيان يكتفي , دالالت ومضامني وتعرب بكلامت قليلة عن محتوى املواد املنشورة

 . التي تلخص الرسالة اإلعالمية مبفرداتها املوجزةعناوينالزائر بقراءة ال

فقـد اسـتخدمت يف األول , عنـاوينن اإللكرتوين واالجتامعي يف رؤيتهام لليختلف املوقعا

 الفرعيـة عنـاوين الرئيـسية الكبـرية والبـارزة تليهـا العنـاوينال, ًترتيبيا ووظفت بطريقة منسقة

بينام كرس الثاين هذه القاعدة واستخدم , املتوسطة الحجم وقد ميزت عن بعضها بألوان مختلفة

,  الرئيـسية خاليـة مـن األلـوانعنـاوينان حـروف املـنت الـصغرية يف كتابـة اليف الكثري من األحيـ

 . الرئيسيةعناوينً الفرعية األكرب حجام من العناوينوتلونت ال
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 )4(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

الصور يف املوقع  4

 اإللكرتوين

 

الصور يف املوقع 

 اإلجتامعي 

 

 

 

 

 لقد حرص القامئون عـىل موقـع العربيـة اإللكـرتوين عـىل : الصور يف املوقع اإللكرتوين-4

لـصورة مركـز الـصدارة مـن بـل احتلـت ا, إعطاء الصور مكانة متميزة يف جميع صفحات املوقـع

فارتبطـت الـصور الفوتوغرافيـة الكبـرية , حيث األهمية مقارنـة بـاملواد التحريريـة املرافقـة لهـا

وكانـت الـصور الـصغرية مبثابـة , ً كبرية أيـضا ألهـم وأبـرز األحـداث واألخبـار املتالحقـةعناوينب

ورافقـت الـصور ,  لزوايـا وحقـول ومفـردات ومقـاطع فيـديو وحلقـات لـربامج مـسجلةعناوين

 . صور شخصية لكتابهالكونها الرأي الصغرية موضوعات

ًفكـان للرسـوم الـساخرة والكاريكـاتري أكـرث وقعـا , ومبا أن للصورة تعبري أكرث من الكلمـة

إال أن القـامئني , وبالرغم من أن الصور ال تحتاج إىل أي رشح أو إيضاح, ًوتأثريا من النص املكتوب

ًمـا مل يكـن هنـاك تعليقـا , ض الصور ال ميكن أن توضح نفـسها بنفـسهاعىل املوقع يرون بأن بع

ولكـون الـصور تنقـل األخبـار واملعلومـات وتوثـق لألحـداث , ًمصاحبا يضاعف ما تقوله الصورة

ًفإنها تلعب دورا هاما يف التأثري عىل القراء وتساهم يف بلورة األفكار واتجاهات الرأي, واملواقف ً ,

 .        اإللكرتوين استخدامه إليحاءات الصورة يف إيصال رسالته اإلعالميةوتسجل ملوقع العربية

ــع اإلجتامعــي ــصور يف املوق ــالم :ال ــائل اإلع ــصورة عــىل وس ــت ال ــد أن دخل   بع

 وأصـبحت تنقـل األخبـار , فإنهـا غـريت الكثـري مـن مفهـوم الرسـالة اإلعالميـة, الحديثة
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وقــد وظــف موقــع العربيــة , ان قليلــةواألحــداث التــي تجــري يف مختلــف أنحــاء العــامل يف ثــو

 وقدرتها يف نقـل األحـداث الـساخنة  قوتهاواستفاد من, اإلجتامعي سلطة الصورة هذه يف إقناع املتلقي

  ً.قة الرشق األوسط منذ عام تقريباًخصوصا تلك التي تجتاح العامل العريب ومنط, وقت حدوثها

,  اإلجتامعي مرافقة لألخبار العاجلة معظم هذه الصور يف املوقعومن الالفت لالنتباه أن

والصور يف املوقـع مـأخوذة , وتتغري باستمرار مع تغريات األحداث وتطورها عىل الساحة العربية

برامج قناة العربية التليفزيونية الفـضائية وموقـع العربيـة : باألساس من مصدرين رئيسيني هام

, الرياضــية, الثقافيــة, االجتامعيــة, صاديةاالقتــ,الــسياسية: (فــصور األخبــار العاجلــة, اإللكــرتوين

, الكاريكـاتري, الرياضـة: (أمـا صـور الزوايـا واألبـواب الثابتـة, مأخوذة من قنـاة العربيـة) وغريها

ويحـاول موقـع العربيـة اإلجتامعـي تقـديم رسـالة إعالميـة , فهي من املوقع اإللكرتوين) وغريها

 .الحرف وحديث الصورة وقيمة املضمونتوازي بني قوة , رصينة وحديثة ومكتملة املحتوى

 يتفق املوقعان اإللكرتوين واالجتامعي عىل رضورة أن تحتـل الـصورة :االتفاق واالختالف

ًموقعا بارزا ومتميزا يف املوقعني ً , ملا متتلكه من سلطة وقيمة إعالميـة وتـأثري كبـري عـىل املتلقـني, ً

ــض ــة وم ــصور بأحجــام وأشــكال مختلف ــع ال ــد اســتخدما جمي ــلوق ــصور : (امني متعــددة مث ال

وترافـق , )والرسـوم الـساخرة, صور الكاريكـاتري, الصور الرياضية, الصور الصحفية, الفوتوغرافية

 . من برامج قناة العربية الفضائيةعناوينأغلب هذه الصور 

وكـذلك يف النـصوص , ًيختلف املوقعـان دامئـا يف اختيـار أعـداد وأحجـام وأمـاكن الـصور

 الزوايـا واألبـواب عنـاوينوب, فرتتـبط يف املوقـع اإللكـرتوين مبواضـيع ذات صـلة, املرافقة للـصور

والقسم األخـر مـأخوذ ,  بينام يف املوقع اإلجتامعي فقسم منها تعبري عن األخبار العاجلة, الثابتة

والــصور يف , والبــاقي هــو بــرامج قنــاة العربيــة التليفزيونيــة الفــضائية, مــن املوقــع اإللكــرتوين

 أما أن تكون منفردة أو سلسة من الصور أو شكل مـشهد متعاقـب يرافقـه تعليـق يف اإللكرتوين

وال ,  بارزة يف داخل أو حول مربعات كبريةعناوينبينام يف اإلجتامعي  تقع تحت , بعض األحيان

ولكنهـا تحظـى بعـرشات أو مئـات التعليقـات مـن , يرافقها أي تعليق من القامئني عـىل املوقـع

 . الزائرين
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 )5(ات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم مفرد

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

الزوايا واألبواب  5

الثابتة يف املوقع 

 اإللكرتوين

 

الزوايا واألبواب 

 الثابتة 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 

 

 

 تحتــوي صــفحة املوقــع األوىل عــىل : الزوايــا واألبــواب الثابتــة يف املوقــع اإللكــرتوين-5

تتـوزع بـني مـساحة مـستطيل العنـق وكامـل الـصفحة , مجموعة مـن الزوايـا واألبـواب الثابتـة

مبـضامينها وهـي زوايـا وأبـواب متعـددة , الرئيسية وعىل طول امتداد العمود األيرس من املوقع

فتـشتمل عـىل الـصفحات املتخصـصة واملـواد التحريريـة , ومختلفة مبحتوياتهـا وغنيـة بتنوعهـا

, أعمدة الـرأي(وكذلك , )واملنوعات, الرياضية, التقنية,الثقافية,االجتامعية,االقتصادية,السياسية(

 نـات الثابتـة لقنـاةواأليقو, حالة الطقس, العمالت, األسواق, زاوية الكاريكاتري, البحث, االستفتاء

  ).العربية التليفزيونية الفضائية

ويـرون فيهـا أنهـا , ولكل من هذه الزوايا واألبواب الثابتة جمهـور مـن القـراء يتابعونهـا

ويساهم الـبعض مـنهم باملـشاركة يف الـرأي أو , تقدم لهم ما ال تقدمه الوسائل اإلعالمية األخرى

زوايا الثابتـة مـستطيل العنـق وجميـع األبـواب الثابتـة ولو مل يحتل البعض من ال, الرد والتعليق

ألصبحت الفوىض تعم املوقع وتفقده متييزه , العمود األيرس وانترشت جميعها يف الصفحة األوىل

إذا مل يدفعهم عـدم الرضـا إىل ,  الظاهرة فقطعناوينوقد يكتفي معظم الزوار بقراءة ال, وتفرده

 .تكون ذات جدوى وأكرث فائدةالبحث عن مواقع أخرى تلبي رغباتهم و
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 تنحرص جميـع الزوايـا واألبـواب الثابتـة يف :الزوايا واألبواب الثابتة يف املوقع اإلجتامعي

فتحتـل الزوايـا الثابتـة القـسم األعـىل مـن , املوقع اإلجتامعي ضمن إطار العمود األمين للموقع

وايـا بـاختالف طابعهـا وتختلـف مـضامني هـذه الز, زاويـة) خمسة عرش(العمود ويبلغ عددها 

وتقدم أغلب هذه الزوايا تغطية رسيعـة , إال أنها تؤدي مجتمعة الغرض من وجودها, التخصيص

معـززة بالـصور , وعاجلة ألحدث األخبار وأهم املعلومات يف مختلف القـضايا التـي تهـم القـراء

مـام يـدفع , ئيةامللونة ومقاطع الفيديو الحديثة قبل أن تبث مـن القنـوات التليفزيونيـة الفـضا

  .ن إىل التواجد املستمر يف املوقعمبعظم الزائري

تبنى آراء البعض , وعىل ضوء ما تقدمه هذه الزوايا من أخبار متنوعة يف املجاالت املختلفة

ويأيت دور األبواب الثابتة يف القـسم الثـاين , وتعزز مواقفهم وتتضح رؤاهم من هذه القضية أو تلك

العربيـة : (صـفحات متخصـصة هـي) سـت(فهـي تتكـون مـن , ايـا الثابتـةمن العمود مكمالً للزو

وتختلـف كـل , )نت. والعربية, العربية ستايل, العربية فاريس, أخبار العراق, قناة العربية, إنكليزي

 .    صفحة عن األخرى مبا تحتويه من أخبار وأحداث ومعلومات تهم متابعيها من الزائرين

قعا العربية اإللكرتوين واالجتامعي عىل أهمية وجود الزوايـا  أتفق مو:االتفاق واالختالف

وخصصا لكل منها مساحة ليـست بالقليلـة تقـرتب مـن ثلـث , واألبواب الثابتة ضمن صفحاتهام

وأدركا بأن الدور الذي تضطلع به هذه الزوايا واألبواب الثابتـة مكمـالً لـدور , مساحة كل موقع

ملـا , غبات أغلب املتـصفحني وتـريض فـضول الـبعض مـنهموإنها تلبي ر, صفحات املوقع األخرى

 .تحتويه من مضامني متعددة يف مختلف القضايا التي تهم الزائرين

كـون األوىل تعـد يف , وتختلف الزوايا واألبواب الثابتة يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعـي

ويف املوقـع , الرئيـسيةوقع اإللكرتوين من الصفحات املتخصصة ومشابهة لحد مـا إىل الـصفحة امل

والثانيـة يف املوقـع , ًاإلجتامعي تختلف كليا عن نظرياتها وحتى عن بعضها الـبعض يف مـضامينها

بيـنام يف ,  ملفردات تحتوي عىل مـواد تهـم الـراغبني بـاإلطالع عليهـاعناويناإللكرتوين عبارة عن 

 .    وقع والزوايا الثابتةاملوقع اإلجتامعي عبارة عن صفحات ذات طابع تخصيص متاثل صفحات امل
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 )6(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

يف املوقع  األخبار 6

 اإللكرتوين

ملوقع يف ا األخبار

 اإلجتامعي 

 

 

 

 

 

ً تحتل األخبار يف موقـع العربيـة اإللكـرتوين حيـزا واسـعا : األخبار يف املوقع اإللكرتوين-6 ً

ًوتغطي أغلب صفحات املوقع تقريبا وتتميز بآنيتها من خالل التحـديث املـستمر ,  للنظرًوملفتا

وتعرف األخبار بأنهـا مـواد , وقعًوتتضمن دامئا أهم األخبار واألحداث التي تهم الزائرين للم, لها

سمعها أو رآها أو قرأها بعض األشـخاص واعتربوهـا , منشورة تصبح معلومات مفيدة للمستقبل

ًوتتحكم باألخبـار دامئـا البيئـة والجغرافيـة , ًوقد ال تعترب أخبارا بالنسبة ألشخاص آخرين, ًأخبارا

, تامعية والفكرية والثقافية ملن ينقلهـاوالتوجهات السياسية واالقتصادية واالج, التي تحدث فيها

ويعتمد موقـع العربيـة اإللكـرتوين يف جمـع , وكذلك يتحكم الزمان واملكان يف قدمها أو حداثتها

األخبار عىل شبكة مراسلني منترشين يف أماكن عديدة من أنحاء األرض كام يوضح ذلك القـامئون 

فزيونيـة الفـضائية وشـبكة نـاة العربيـة التلكام يستفيد من األخبار التـي تقـدمها ق, عىل املوقع

  .مراسليها

, ًوغالبا ما تكون األخبار شاملة ومفصلة ومطولة وتتخذ صفة التقـارير اإلخباريـة

 ذات عالقــة بــالخرب , وعــادة مــا ترفــق تلــك األخبــار بوصــالت لقــصص إخباريــة أخــرى

الـصور املرافقـة كـام أن , ً)أقـرأ أيـضا(تحـت عنـوان , األول أو تقرتب من قصته الخربية

 لألخبــار يحمــل الــبعض منهــا مقــاطع فيــديو تــصور الخــرب أو الحــدث املنــشور حــني 

 ولــذلك دالالت وإشــارات وإيحــاءات عديــدة يرغــب القــامئون عــىل املوقــع يف , وقوعــه
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ضـفاء خاصـية وإ, محاولة التأكيـد عـىل مـصداقية وآنيـة وحياديـة الخـرب: إيصالها للزائرين منها

مام يجعلها مشوقة وتحظى بأكرب , عىل القصة الخربية املقروءة) برصيةمعالس(الصوت والصورة 

وتـؤرخ ملكـان وزمـان وقـوع , )اإلعالمـي(إضافة إىل أنها تحقق السبق الصحفي , عدد من القراء

 .الحدث

 تنـرش األخبـار عـىل املوقـع اإلجتامعـي يف أغلـب أألحيـان :األخبار يف املوقع اإلجتامعي

إن املــساحة املتاحــة للنــرش يف مواقــع التواصــل : ب عديــدة منهــاوذلــك ألســبا, بــشكل مــوجز

حيث ال تتعدى تلـك املـساحة الــ , وال تسمح بنرش قصص إخبارية مطولة, اإلجتامعية محدودة

إال يف حالة تطوير الصفحة وإدراج القصة الخربية يف حقل خـاص , ًحرفا يف أفضل األحوال) 500(

ًخـصوصا إذا مـا أخـذنا بنظـر , مـالً وثقـيالً عـىل الزائـرينوهذا ما سيكون م, )املالحظات: (مثل

وإن أغلـب زوار مواقـع التواصـل , ً املليـون شـخص حاليـاتجـاوزاالعتبار إن عدد أصدقاء املوقع 

اإلجتامعية يفـضلون األخبـار القـصرية املـوجزة ومـشاهدة مقـاطع الفيـديو القـصرية والحديثـة 

ة آراء الزائرين والتفاعـل معهـا وإبـداء اآلراء حولهـا وإنهم يفضلون كذلك معرف, املتعلقة بالخرب

 .والتعليق عليها

 يتفق املوقع اإللكرتوين يف نرش األخبار مع موقع التواصل اإلجتامعـي :االتفاق واالختالف

مـن حيـث أهميتهـا , إن كال املوقعني يقدمان خدمة إخبارية متميزة للزائـرين: يف النقاط التالية

ويتفق املوقعان عىل أرفاق الصور املتعلقة بـالخرب أو الحـدث ومقـاطع , وحداثتها ورسعة نرشها

 .وكذلك يتفقان يف إتاحة إمكانية الرد والتعليق, الفيديو املوثقة

, ويختلف نرش األخبـار عـىل موقـع التواصـل اإلجتامعـي عـام ينـرشه املوقـع اإللكـرتوين

ًخالفـا ملـا تكـون ,  يفـضله الزائـرونفاألخبار يف املوقع اإلجتامعي تكون موجزة ووافية وهذا مـا

ويختلـف املوقـع , عليه يف املوقع اإللكـرتوين فهـي عبـارة عـن قـصص إخباريـة مطولـة وشـاملة

ويتيح املوقع , اإلجتامعي بالرتكيز أكرث عىل مقاطع الفيديو القصرية عام عليه يف املوقع اإللكرتوين

 .خالل الرد الرسيع والتعليق وإبداء الرأيًاإلجتامعي أيضا إمكانية أكرب للمشاركة والتفاعل من 
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7 

األخبار السياسية 

 يف املوقع

 اإللكرتوين

 األخبار السياسية 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 

 

 

 

 أصبحت األخبار السياسية يف املنطقة العربيـة : األخبار السياسية يف املوقع اإللكرتوين-7

يف مجاهـل , ويف بؤر التوترات والنزاعات وأمـاكن الـرصاعات والحـروب, ومنطقة الرشق األوسط

هـي بوصـلة وسـائل اإلعـالم يف كافـة ,  األخرى مـن األرضًأفريقيا ووسط أسيا ويف بعض املناطق

وتـصدر موقـع العربيـة , أنحاء العامل للوصول إىل عقل وقلب وعني القارئ واملـستمع واملـشاهد

يف تغطيتـه اإلخباريـة الـشاملة وخـصص مـساحات , اإللكرتوين جميع املوقـع العربيـة املـشابهة

ًوخـصوصا أخبـار التطـورات الهامـة يف , الـصور وأحـدث عنـاوينواسعة لألخبار العاجلة وأبرز ال

, مجريات األحداث املتسارعة يف التحركات الجامهريية واالنتفاضات الشعبية والثـورات العربيـة

  .ًالتي حقق البعض منها نرصا غري مكتمالً والبعض اآلخر ما زال ينتظر

اسـات هـذه وانعك, )ربيع الشعوب العربية وخريف الحكام العـرب(وباتت تعرف بأنها 

وخـصص , التطورات عىل األوضاع السياسية واالقتصادية وأسـواق املـال وغريهـا يف العـامل أجمـع

, تـونس, الـسودان: (املتكونـة مـن) التغيـري(ًاملوقع أيضا صفحات مستقلة بذاتها هي صـفحات 

د تهتم كل واحـدة منهـا بـآخر األخبـار وتطـورات األحـداث يف البلـ, )وسوريا, اليمن, ليبيا, مرص

وتسهل عىل الزائرين عناء البحث يف صفحات املواقع ومتابعة وسائل اإلعـالم , الذي تحمل أسمه

 . األخرى
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 أصـبحت مواقـع التواصـل اإلجتامعيـة يف كـل بقـاع :األخبار السياسية يف املوقع اإلجتامعي

يام وإنهـا س, وعادة ال ميكن التخلص منها وتصل حد اإلدمان لبعض املتصفحني, األرض قبلة للزائرين

 يف إيـصال الثـائرون الـشبانواسـتخدمها , ارتبطت إىل حد ما بتحركـات وثـورات الـشعوب املقهـورة

وقـدمت بعـض املواقـع , الرسائل والتبليغات وتحديد أمكان التجمعات وأوقات التجمهر والتحركات

هم املعلومات بإيصال أ, اإلجتامعية خدمة كبرية للمتظاهرين يف الساحات وامليادين وأماكن التجمع

ووظـف موقـع العربيـة اإلجتامعـي هـذه , وآخر األخبار وأحدث التطورات عـىل هـواتفهم الجوالـة

  .طقة الرشق األوسط امللتهبة أصالًالخدمة يف تغطية األحداث الساخنة يف املنطقة العربية ومن

تنقــل التــي , وباإلضــافة إىل األخبــار العاجلــة والــصور املوثقــة ومقــاطع الفيــديو الحديثــة

يتـيح املوقـع لـزواره إضـافة الـروابط ذات , األحداث من موقع الحدث بوسـائل إعالميـة متعـددة

, ًومنذ أكرث من عام تقريبا واألخبار السياسية تتصدر موقع العربيـة اإلجتامعـي, الصلة بكل أنواعها

بـالرغم مـن , ًارتباطا باألحداث التي تعصف باملنطقة والتي ما زالت تداعياتها غـري واضـحة املعـامل

إال أن التمسك بالـسلطة والعنـف املفـرط وتزايـد , سقوط بعض الطغاة وانتصارات بعض الشعوب

 .  هو سيد املوقف وهو من يلون املشهد السيايس العريب, عدد الشهداء واألمل والدم

ــتالف ــاق واالخ ــرتوين :االتف ــة اإللك ــوقعي العربي ــسياسيتان يف م ــصفحتان ال ــق ال  تتف

 إنهــام صــفحتان تهــتامن باألوضــاع الــسياسية الجاريــة يف كافــة أنحــاء العــامل واالجتامعــي عــىل

وإن الصفحتني قد وظفتا كامل إمكانياتهام يف تغطيـة , واملنطقة العربية ومنطقة الرشق األوسط

وقد استخدمت كل منهام األخبـار العاجلـة واملواضـيع , أحداث وتطورات ربيع الثورات العربية

 . والصور ومقاطع الفيديوذات الصلة والروابط

 األوىل تعتمــد عــىل املــواد التحريريــة ومــواد الــرأي لكــونوتختلــف الــصفحتان 

بيـنام ,  البـارزةعنـاويناملختارة والقصص اإلخبارية املطولة املعـززة بالـصور الكبـرية وال

ًلبـا وغا, الثانية ال تهتم باإلبهار أكرث من اهتاممها بإيصال املعلومات واألخبـار إىل قرائهـا

ًمــا يكــون العنــوان هــو الخــرب مقتــضبا بعــدة كلــامت بحجــم حــروف املــنت ومقتــرصا  ً 

 تتغـري األخبـار الـسياسية يف األوىل عـدة مـرات يف اليـوم , عىل صـورة أو مقطـع فيـديو
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ًبينام تتغري تلك األخبار يف الثانية خالل دقـائق وأحيانـا يف غـضون ثـوان , وفق تغيريات األحداث

 . ات يف األخبار وتطور األحداثمعدودة وفق املستجد
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يف موقع العربية ) األسواق العربية( إن زاوية : األخبار اإلقتصادية يف املوقع اإللكرتوين-8

وهـي صـفحة متخصـصة تهـتم بـشكل خـاص , اإللكرتوين هي واحدة من الزوايا الثابتـة املهمـة

رات وتداعيات أسعار الـنفط واملعـادن ومـؤرشات باألخبار اإلقتصادية وحركة أسواق املال والعقا

وتعترب هذه الصفحة مبثابة نرشة اقتصادية شاملة تتناول أهم مـستجدات أسـواق املـال , األسهم

  .عربية وتطوراتها عىل مدار الساعةالعاملية وال

, االقتـصاد: (مجموعـة مـن الزوايـا الثابتـة تتمثـل يف) األسواق العربية(وتتضمن صفحة 

, مقـابالت خاصـة, بنـوك ومؤسـسات ماليـة, أسـواق املـال, اقتصاد إسـالمي, العقارات, الرشكات

املحللــني والخــرباء ومــدراء الــرشكات  وبإمكــان زائــري هــذه الــصفحة اإلطــالع عــىل آراء, )وآراء

واملسؤولني التنفيذيني ومدراء عالقـات املـستثمرين ومجـالس اإلدارة والـشؤون املاليـة ورؤسـاء 

ًوميكن للمهتمني من الزائرين إبـداء آرائهـم وخـصوصا , ؤولني حكوميني ووزراءغرف التجار ومس

واملضاربني يف أسواق  ,الخرباء واملحللني االقتصاديني ورجال األعامل وأصحاب الرشكات والعقارات

  . كام تتاح إمكانية التعليق عىل كل اآلراء املطروحة لجميع الزائرين, املال
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 تحتـل األخبـار اإلقتـصادية يف موقـع العربيـة :ملوقـع اإلجتامعـياألخبار اإلقتصادية يف ا

وتحظى باستحسان املهتمني مـن الـزوار بهـذا , ًاإلجتامعي دامئا املرتبة الثانية من حيث األهمية

فباإلضافة إىل ما يقدمه املوقع من خدمات متنوعـة يف مجـاالت متعـددة , الشأن وإقبالهم عليها

ًوخـصوصا تلـك ,  جانـب األخبـار والتطـورات الـسياسية املتـسارعةًفإنـه يقـدم أيـضا إىل, لزواره

تغطيـة شـاملة ألخبـار االقتـصاد , املتعلقة بأحـداث املنطقـة العربيـة ومنطقـة الـرشق األوسـط

وانعكاســات أخبــار وتطــورات األحــداث , والتجــارة وانهيــارات أســواق املــال يف أوربــا وأمريكــا

  .يف املنطقة والعاملع اإلقتصادية السياسية عىل مجمل األوضا

ًوغالبا ما تكون تلك األخبار معززة بصور أو مصحوبة مبقاطع فيديو تتعلق بها أو مرفقة 

ًومصادر هذه األخبار دامئا هو قناة العربية التليفزيونيـة الفـضائية أو موقـع , بروابط ذات صلة

وتغلب عليها صفة األخبـار ًوأحيانا تأخذ من بعض الوكاالت مثل وكالة رويرت , العربية اإللكرتوين

ً حيـزا كبـريا مـن هـذه ) وإيطاليـااليونان(وقد أخذت األوضاع اإلقتصادية املتدهورة يف , العاجلة ً

وبالتـايل عـىل , )اليـورو(ملا لها من انعكاسـات سـلبية عـىل األسـواق األوربيـة ومنطقـة , األخبار

 .األسواق العاملية ومنها األسواق العربية

 يتفــق املوقعــان اإللكــرتوين واالجتامعــي عــىل االهــتامم بالقــضايا :االتفــاق واالخــتالف

ويخصصان مساحة واسـعة لتغطيـة أخبـار , اإلقتصادية والتجارية وأسواق املال العربية والعاملية

ويـتح املوقعـان إمكانيـة إبـداء الـرأي للمـسؤولني , االقتصاد وتطورات األسواق واألزمات املاليـة

 .وإمكانية التعليق للزائرين عىل جميع اآلراء املطروحة, خرباء املالواملحللني االقتصاديني و

ويختلف املوقعان يف كون األول أفرد صفحة خاصة ضمن الزوايا الثابتـة يف عنـق املوقـع 

بيـنام , تهتم بالقضايا االقتصادية واألسواق العربية والـنفط واملعـادن وحركـة األسـهم والعمـالت

ملتعلقة باالقتصاد والتجارة وأسواق واملال يف صفحة املوقـع الرئيـسية ينرش الثاين جميع األخبار ا

ويقدم األول أخبـار وتحلـيالت ومعلومـات ودراسـات ومقـابالت , ضمن األخبار املتنوعة األخرى

 .بينام يهتم الثاين بتقديم آخر األخبار وأحدث التطورات واألخبار العاجلة, خاصة
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 األخبار الرياضية  9
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 تحفـل بدايـة الـصفحة الرياضـية يف املوقـع : يف املوقـع اإللكـرتوين األخبار الرياضـية-9

وقبـل أن يقلـب , اإللكرتوين بآخر األخبار وأحدثها لترتك األخبار األخرى واألقل أهمية تأيت بعدها

التـي تعطـي للزائـرين كـل مـا يريـدون , )الرياضة يف صـور(يتصفح أوالً ) ألبومات أخرى(الزائر 

صـورة ال مع تعليق مقتضب مصاحب لكل ,  فقطمات من خالل الصورمعرفته من أخبار ومعلو

يف (ومن يرغب مبعرفة املزيد من األخبـار الرياضـية يجـدها يف برنـامج , يرشحها وإمنا يعرف بها

ومـن مل يـتمكن مـن , بأرشيف من مقاطع الفيـديو) مكتبة الفيديو الرياضية(وتحتفظ , )املرمى

  . الفيديو املسجلة يف هذه املكتبةشاهد أهم لقطاتمتابعة مباراته املفضلة عليه أن ي

وأخبـار الرياضـة ) رياضـات أخـرى(ومعلومات عن ) كرة القدم(وتختتم الصفحة بأخبار 

وكـان أغـرب عنـوان الفـت يف الـصفحة , العربية والعاملية والدوريات الرياضية واآلراء املتعـددة

سقط يف الوحل وطرد ثالثـة العبـني دون (: الرياضية مرفق بصورة لحكم مباراة واقع عىل األرض

: وكتب عـىل الـصورة, )يدير مباراة كرة قدم والرشطة تتدخل لفحص دمه" سكران"حكم , سبب

وانتهـت املبـاراة بتعـادل الفـريقني , )تلطخ قميصه بالوحل إثر سقوطه مرات عدة عـىل األرض(

يف واقعة غـري , فريق واحد فقطبالرغم من أن الالعبني الثالثة املطرودين من , بهدف لكل منهام

 . مسبوقة يف مباريات كرة القدم
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 تهتم غالبية مواقع التواصل اإلجتامعيـة باألخبـار :األخبار الرياضية يف املوقع اإلجتامعي

ًخـصوصا تلـك املواقـع التـي متلكهـا أنديـة , واألحداث الرياضية وتخصص لها مـساحات واسـعة

, و مواقـع متخصـصة بأخبـار وأحـداث املالعـب الرياضـيةرياضية معينة أو مواقع تنتمي إليها أ

وبالرغم من ذلك فقد خصص موقع العربية اإلجتامعي مساحة تهتم بآخر ما يتعلـق باألحـداث 

من مالعب مفتوحة وصاالت مغلقة وفرق وإداريني ونواد وصفقات , الرياضية وأخبارها العاجلة

ومعلومات معززة بالصور ومقاطع فيـديو يحمـل ومواد , انتقال الالعبني واملدربني وإعالم ريايض

  .حدث يف املالعب املحلية والدوليةالعديد منها طرائف وغرائب ما ي

, وذلك إرضاء وتلبية لرغبات محبي ومتابعي الرياضة وأحداثها املـسلية مـن زوار املوقـع

ملنطقة العربية ويقدم املوقع تغطية إخبارية شاملة وعاجلة لكافة األحداث الرياضية الهامة يف ا

ويعرض للجمهـور الريـايض مـن الـزوار كـل مـا يتعلـق بأمـاكن , ومنطقة الرشق األوسط والعامل

وأكرب النوادي الرياضية املحلية والعاملية وأبـرز صـفقات , ومواعيد املباريات وتوقيتاتها ونتائجها

 .النجوم يف العامل

عـي عـىل إعطـاء اهـتامم أوسـع  يتفق املوقعـان اإللكـرتوين واالجتام:االتفاق واالختالف

يقـدم املوقعـان تغطيـة شـاملة ألهـم األخبـار , لألخبار واألحداث الرياضـية يف املنطقـة والعـامل

ينقل املوقعان العديد من الطرائف والغرائب التي تحـدث , واألحداث الرياضية مبختلف أنواعها

قـصاء املـدربني وصـفقات يهـتم املوقعـان باسـتقدام وإ, يف املالعب الرياضية وخلـف الكـواليس

 .انتقال النجوم

ويختلف املوقعان يف أن األول أفرد للرياضة صفحة خاصة ضمن الزوايـا الثابتـة يف عنـق 

تحتوي عىل مجموعـة مـن الحقـول املتعـددة يهـتم كـل حقـل منهـا بزاويـة مـن زوايـا , املوقع

توقيتـات ونتـائج بينام خـصص الثـاين مـساحة لنقـل األخبـار العاجلـة حـول مواعيـد و, الرياضة

يف األول خصــصت حقــول للــصور ومقــاطع الفيــديو والــربامج , املباريــات والفعاليــات الرياضــية

 .بينام يف الثاين يقترص الخرب عىل عنوان مقتضب وصورة صغرية أو رابط مرفق, الرياضية
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 )10(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

تحليل املضمون مفردات 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 األخبار الثقافية  10

يف املوقع 

 اإللكرتوين

 األخبار الثقافية 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 

 

 

 

 

ــع اإللكــرتوين-10 ــة يف املوق ــار الثقافي ــة اإلل: األخب ــع العربي ــرد موق كــرتوين صــفحة  أف

وبـالرغم مـن أن , )ثقافة وفـن(متخصصة من بني صفحاته املتنوعة لألخبار الثقافية هي صفحة 

ها البارزة عناوينإال أن , ًهذه الصفحة ال تحظى بعدد كبري من الزائرين قياسا بالصفحات األخرى

ا متتلكـه مـن تستفز املتـصفح وتـدعوه للقـراءة ملـ, يف صدر الصفحة والصور الكبرية املرافقة لها

الـذي ) أخبـار أخـرى(وينسحب هذا بدوره عـىل حقـل , تعدد يف مواضيعها وتنوع يف مضامينها

املتضمن ألهم وأبـرز اآلراء لنخبـة مـن ) آراء(وتنتهي الصفحة بحقل , ًيعد أرشيفا لألخبار األوىل

  . بكتابهاوى املطلوب وال تليق حتىتصاحبها تعليقات لعدد من القراء مل تكن باملست, الكتاب

التي تحتوي عىل عدد من الـصور , )أدب(وتلحق باسم الصفحة زاوية واحدة هي زاوية 

 ومـن الالفـت, )وسجال, أفالم, نصوص( بارزة ملواضيع متخصصة تحت مفردات عناوينالكبرية و

وصـوله ": مع عنوان كبـري بـارز يقـول) نجيب محفوظ( يف الصفحة صورة لألديب املرصي للنظر

 )1919( نجيب محفوظ دافع عن ثـورة ..واالحتفال مبئويته يف ديسمرب, ً عاما)60(أخر للعاملية ت

 )عبـث األقـدار(وكـأن عنـوان روايتـه , " خطفت منه األضواء)يناير( وثورة )1952(  ثورةوهاجم

 .ًيصلح عنوانا لعالقة نجيب محفوظ بالثورة
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فية يف موقع العربية اإلجتامعي  تحتل األخبار الثقا:األخبار الثقافية يف املوقع اإلجتامعي

وهـي أخبـار وأحـداث ثقافيـة هامـة ومعلومـات جـديرة , ًحيزا ال بأس به مـن مـساحة املوقـع

ومل تقترص أخبارها عىل املنجز الثقايف العريب وهمـوم , بالقراءة ومواد تحريرية أدبية وفنية قيمة

ومبا أنها أخبار موزعـة عـىل ,  العاملبل وتتحدث عن أبرز األخبار الثقافية يف, املثقفني يف املنطقة

فإنها متر مرسعة عىل مـن يتواجـد وقتهـا يف املوقـع , صفحات املوقع وال متتلك صفحة متخصصة

وقــد ال يقرؤهــا اآلخــرون إال مــن لـديهم معلومــات جيــدة يف التعامــل مــع مواقــع , مـن الــزوار

وتجـول , ملتواجـدين حينهـاوبهذا تخضع أغلب التعليقات لفكر ووعي وثقافة القـراء ا, التواصل

إال الثقافة فهي بعيدة عنهـا , تلك التعليقات بني السياسية واالقتصاد والرياضة واملجتمع وغريها

وهـذا مـن شـأنه , وتبنى عىل هذه التعليقات تعليقات أخرى وردود عىل ردود أخرى, كل البعد

جميـع املـواد اإلخباريـة ًعلـام بـأن , أن يقلص مساحة الحوار ويحولها إىل ساحة للجدل العقـيم

 .وتستحق أن ترفد بتعليقات رصينة وتغنى بحوارات هادئة, املنشور مهمة وذات طابع ثقايف

 يتفق املوقعان اإللكرتوين واالجتامعي عىل تخصيص مـساحة ليـست :االتفاق واالختالف

, ليقـات والـردودوإعطاء فسحة أكرب للحوار املفتوح وإبداء الرأي والتع, بالقليلة لألخبار الثقافية

وإن أغلــب تلــك التعليقــات ال ترتقــي إىل مــستوى النقاشــات والحــوارات والــسجاالت الثقافيــة 

 .املنتجة

ــول  ــضمن حق ــة تت ــار الثقافي ــرد صــفحة متخصــصة لألخب ــان يف أن األول أف ويختلف

بينام الثـاين ينـرش األخبـار الثقافيـة عـىل صـفحاته , متعددة ومتنوعة املضامني مرفقة بصور

تــصاحب يف األول بعــض املــواد التحريريــة آراء لكتــاب ,  صــغرية ومرفقــة بــروابطوينعنــاب

بيـنام ترافـق يف الثـاين تعليقـات القـراء التـي ال يرتقـي أغلبهـا إىل , ومهتمني بالشأن الثقـايف

 .مستوى الخرب أو املادة املنشورة
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 )11( رقم مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول

مفردات تحليل املضمون 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

أخبار العربية  11

واألخبار العاجلة 

يف املوقع 

 اإللكرتوين

أخبار العربية واألخبار 

العاجلة يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

  

ــة واأل-11 ــار العربي ــة يف املوقــع اإللكــرتوين أخب ــار العاجل ــة :خب ــع العربي  يــسعى موق

ًاإللكرتوين دامئا إىل أن يكون موقعا متميزا ً وأن يكسب ود الزائرين ويوثق العالقة معهـم وينـال , ً

إال أن املهمـة , من خالل ما يقدمه من تغطية إخبارية شاملة ألحـداث املنطقـة والعـامل, رضاهم

وأخبار هائلـة ومتـضاربة تـأيت , ًد كبرية من املواقع تتناسخ يومياليست بتلك السهولة وسط أعدا

 يصدقون من؟ ويكـذبون :مام تدع القراء يف حرية من أمرهم, من كل حدب وصوب يف كل ثانية

  .ا تدعي الصدق واملوضوعية والحيادوجميع املواقع التي تنقل األخبار وتروج له, من؟

ًظـا ويقـرتب كثـريا مـن عقـل القـارئإال أن موقع العربية يحقق قبوالً ملحو مـن خـالل , ً

والوقـوف يف نقـل , التوازن يف طرح املواضيع الحساسة التي تقرتب من العرق والفكـر واملعتقـد

, الـسياسية(والتنـوع يف تنـاول األخبـار املتعـددة , األخبار عىل مسافة واحـدة بـني طـريف النـزاع

وتتمثل ,  وغريها من األخبار التي تهم جميع القراء,)والرياضية, اإلجتامعية, الثقافية, اإلقتصادية

وأهم وآخر األخبـار يجـدها الزائـر يف , األخبار يف املوقع بالزوايا الثابتة ويف الصفحات املتخصصة

, ومن خالل الرشيط اإلخباري املتحرك والخرب العاجـل, صفحة آخر األخبار ويف الصفحة الرئيسية

وبهـذا يقـدم املوقـع لـزواره عـىل , ة حدوثه ونقله مبارشةالذي يعلو جميع صفحات املوقع حال

 . متجددة ألحداث متنوعةًاالدوام أخبار
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 تعترب غالبية أخبار موقـع العربيـة :أخبار العربية واألخبار العاجلة يف املوقع اإلجتامعي

حيث ينقل عـىل الـصفحة الرئيـسية آخـر األخبـار وأحـدث التطـورات , ًاإلجتامعي أخبارا عاجلة

, ًمعتمدا عىل األخبار العاجلة التي تبث مـن قنـاة العربيـة الفـضائية, ارية يف املنطقة والعاملالج

وعىل أبرز ما يكتب من مواضيع وأعمدة رأي وما يرافقها مـن صـور ومقـاطع فيـديو حديثـة يف 

  ).رويرت(نباء العاملية مثل وكالة وكذلك عىل ما تتناوله وكاالت األ, املوقع اإللكرتوين

سـوى صـفحة واحـدة ال غـري ,  أن املوقع ال ميتلك صفحات إخبارية متخصصة ثابتـةومبا

وإنها صـفحة مختلفـة عـن بـاقي صـفحات املوقـع , )األخبار العاجلة/قناة العربية (هي صفحة 

فـإن , )العربية تويرت(كونها مخصصة لتغطية األخبار العاجلة يف موقع , )الفيس بوك(اإلجتامعي 

, ًة والصور املرافقة لها والروابط تتواىل تباعـا عـىل صـفحة املوقـع الرئيـسيةجميع األخبار العاجل

وإمنـا , ويحسب للموقع أنه ال يروج لألخبار املستفزة واملثرية التي تجذب أكرب عـدد مـن القـراء

وتحتوي عـىل , يعتمد عىل األخبار الرصينة والهادئة التي تحافظ عىل القيم واألعراف اإلجتامعية

وقد تجـاوز عـدد املعجبـني بـاملوقع , مية ومهنية تواكب الحضارة والتقدم والحداثةمضامني إعال

ًوحجـز لنفـسه موقعـا بـني املواقـع التـي , ًاملليون معجب ويزوره يوميا مئات اآلالف من القـراء

 .تحرتم عملها وتحرتم عقل القارئ

رش األخبــار  يتفــق املوقعــان اإللكــرتوين واالجتامعــي عــىل نقــل ونــ:االتفــاق واالخــتالف

, العاجلة ساعة حدوثها ولحظة ورودها مـن وكـاالت األنبـاء وتـداولها مـن قبـل وسـائل اإلعـالم

يتـوخى و, يعتمد املوقعان عىل قناة العربية الفضائية ووكاالت األنباء العاملية كمـصادر لألنبـاءو

يبتعـد  بيـنام , املوقعان إىل حد ما الدقة واملوضوعية والحياد يف نقل األخبار وتغطيـة األحـداث

يهـتم املوقعـان و, املوقعان عن األخبار املستفزة واملثرية ويركزان عىل األخبـار الرصـينة والهادئـة

 .بآخر أخبار وأحدث تطورات ربيع الثورات العربية إضافة إىل تناولهام ألخبار املنطقة والعامل

ات متخصـصة ميتلك املوقع اإللكرتوين صـفح: ويختلف املوقعان يف النقاط التالية

ــة ــار املتنوع ــاة , لألخب ــرك لقن ــاري متح ــط إخب ــار ورشي ــر األخب ــة آلخ ــفحة خاص  وص

 بيــنام ميتلــك املوقــع , إضــافة إىل أخبــار الــصفحة الرئيــسية واألخبــار العاجلــة, العربيــة



 تأثري شبكات التواصل االجتامعي عىل جمهور املتلقني
 

258 
 

قنـاة (ومختـصة باألخبـار العاجلـة , اإلجتامعي صفحة واحدة مختلفـة عـن الـصفحات األخـرى

األخبـار يف , إضافة إىل األخبار عىل الصفحة الرئيـسية, ")العربية تويرت"ة األخبار العاجل/ العربية 

بيـنام األخبـار يف اإلجتامعـي , ًاإللكرتوين متوفرة دامئا وميكن الرجوع إليهـا بـسهولة يف أي وقـت

ًتتغري بلحظات والعودة إليها تتطلب وقتا وجهدا ودراية ً. 

 )12(املوقع اإلجتامعي جدول رقم مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين و

 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

برامج العربية يف 12

 املوقع اإللكرتوين

 برامج العربية يف 

 املوقع اإلجتامعي

 

 

 

 

 

 الزوايـا الثابتـة املتخصـصة يف عنـق إحـدى هي :رتوين برامج العربية يف املوقع اإللك-12

, وهي صفحة تنفرد بخـصوصيتها عـن بـاقي صـفحات املوقـع األخـرى, موقع العربية اإللكرتوين

املـواد اإلخباريـة : ً تخلو متاما من املواضيع الصحفية التحريرية والنـصوص املكتوبـة مثـللكونها

, ت الصحفية وغريهـا مـن الفنـون الـصحفية األخـرىواملقاالت وأعمدة الرأي والتقارير والتعليقا

وتقتسم الصفحة ثالثة حقول فقط تنـدرج , )برصيةالسمع(ع محتوياتها هي من املواد وإن جمي

  .وياتهافيها جميع محت

يف صـدارة الـصفحة عـىل أرشطـة فيـديو ) برامج العربية: (فيحتوي الحقل األول

ترافقهـا فقـط , لتليفزيونيـة الفـضائيةكاملة لحلقات مسجلة من برامج قنـاة العربيـة ا

: ومن هـذه الـربامج مـثالً, صورة ملقدمة أو مقدم الربنامج وعنوان الحلقة وتاريخ البث

, )والعراق ما بعد االنـسحاب, الذاكرة السياسية, صباح العربية, صناعة املوت, بانوراما(

ــاين ــل الث ــا الحق ــة: (أم ــرامج حالي ــ) ب ــي تق ــربامج الت ــل ال ــىل ك ــوي ع ــن فيحت  دم م
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, )ومـن العـراق, مقابلـة خاصـة, نقطة نظام, السلطة الرابعة, واجه الصحافة: (قناة العربية مثل

الذي يحتوي عىل مجموعة من الربامج القدمية , )برامج سابقة: (وتختتم الصفحة بالحقل الثالث

كـل الـربامج و, )وأسواق العـراق, عرب املحيط, برصاحة, الطبعة األخرية, استفتاء عىل الهواء: (مثل

 .يف هذه الصفحة متاحة لتعليقات القراء

 تتمثل برامج العربية يف املوقـع اإلجتامعـي بالـصور :برامج العربية يف املوقع اإلجتامعي

التي تتصدر الصفحة الرئيسية وتحمل بعضها شـعار أو شـارة ,  امللونة متساوية األحجامالخمس

صـباح : (أو شعار برنـامج, )آخر ساعة: (قونة لربنامجأو إي, )بانوراما: (الربنامج مثل صورة برنامج

مـع , يات الـصفحة الرئيـسية يف املوقـعًوأحيانا تضاف شارات الربامج إىل محتو, وهكذا) العربية

وعند الضغط عىل الـشعار , )صباح العربية(تتابعون اليوم يف : إعالن مقتضب تحت الصور يقول

العديـد مـن املواضـيع الـشائقة واملمتعـة ) العربيةصباح (يتناول برنامج : "يفتح عىل نص يقول

) بانورامـا(أو تتـابعون الليلـة يف , "عىل مدى ساعتني من تقديم محمد أبو عبيد وراوية العلمـي

  .العربيةعىل 

ليبيـا : محورين األول) بانوراما(يتناول برنامج : "وعند فتح الشارة يطالع الزائر نص يقول

آخـر (أو تتـابعون بعـد قليـل يف نـرشة , "س مـن الثـورة إىل الدولـةتـون: واملهمة الصعبة والثاين

 التـي تتكـون منهـا مـادة عنـاوينوبفتح إيقونة الربنـامج يجـد القـارئ مجموعـة مـن ال, )ساعة

انتشال رضيعة تركية أمـضت نحـو يـومني تحـت أنقـاض : "مثل, الربنامج لهذه الساعة اإلخبارية

ًاعية يـتحكم بهـا صـاحبها ذهنيـا وتعمـل وفقـا ألوامـرهأطراف اصـطن: "ًوأيضا, "الزلزال املدمر ً "

العربية تستطلع يف رست روايات شهود العيان عن اللحظات األخرية قبل اعتقال وقتل : "وكذالك

 .وتحظى جميع هذه الربامج بتعليقات القراء املتنوعة, وهكذا" ألقذايف

 تتفق برامج العربيـة يف املـوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي عـىل أنهـا :االتفاق واالختالف

كاملواد اإلخبارية واملقاالت وأعمدة الرأي وغريهـا مـن الفنـون , ًتخلو متاما من النصوص املكتوبة

ًوتتفق أيضا عىل أنها ذات طابع تخصيص وتحتل حيـزا محـددا مـن صـفحات , الصحفية األخرى ً ً

 ).برصيةالسمع(توياتها تعتمد عىل املواد وكذلك تتفق عىل أن جميع مح, املوقعني
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إنهـا يف املوقـع اإللكـرتوين : ن النقاط منهـاوتختلف برامج العربية يف املوقعني بالعديد م

, عبارة عن أرشطة فيديو مسجلة لحلقات من برامج سابقة وإنه قد تم عرضـها يف قنـاة العربيـة

بينام يف املوقع اإلجتامعي هي مبثابة شعارات وإيقونات وشارت لربامج مختارة يتم اإلعالن عنها 

رتوين هناك صفحة مخصصة لـربامج العربيـة تنقـسم ويف املوقع اإللك, ًاآلن وسيتم تقدميها الحقا

بيـنام يف , وكل حقل يحتوي عىل العديد من أرشطـة الفيـديو لحلقـات مـسجلة, إىل ثالثة حقول

ويف املوقـع اإللكـرتوين يجـد الزائـر , املوقع اإلجتامعي تتمثل يف الصور الخمسة وصـدر الـصفحة

ام يف املوقع اإلجتامعي ال تتوفر هـذه اإلمكانيـة بين, ًدامئا جميع برامج العربية الحالية والسابقة

 .وتعتمد عىل ما يقدمه القامئون عىل املوقع حينها

 )13(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف  االتفاقنقاط

صفحات التغيري 13

األوىل يف املوقع 

 اإللكرتوين

صفحات اإلعجابات 

األوىل يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 

 

 

 

 هي ثالث صفحات من أصـل سـت  لـدول : صفحات التغيري األوىل يف املوقع اإللكرتوين-13

رتوين لتغطية أخبـار وتطـورات خصصها موقع العربية اإللك, عربية كتبت أسامؤها عىل ألون أعالمها

وتبـدأ الـصفحات , وتحظى كل هذه الصفحات مبتابعة زوار املوقـع, )ربيع الثورات العربية(أحداث 

الـسودان : السودان البلد الذي انشطر إىل نصفني, )السودان ما بعد االنفصال(الثالث األوىل بصفحة 

,  من الرصاعات الدامية والحروب الطاحنـةيف انتخابات فاصلة بعد سنني, الشاميل والسودان الجنويب

ــصابني ــن امل ــالهم م ــضحايا وأمث ــن ال ــات اآلالف م ــا مئ ــت وراءه ــن خلف ــني م ــاقني ومالي   واملع
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  . املايض والتطلع إىل مستقبل أفضلونصفني لبلدين يحاول كل منهام مللمت جراح, املعدومني

حيـث انطلقـت , )صـفةتـونس بعـد العا(وتأيت صفحة التغيري الثانية من تونس الخرضاء 

التي أشعل رشارتها مفجـر الثـورة التونـسية , منها رياح التغيري وبدأت فيها ثورات الربيع العريب

ًوالذي أقدم عىل إحراق نفسه احتجاجا عىل مصادرة عربـة خـضاره , )محمد البوعزيزي(الشاب 

, لم يف ثورة الياسـمنيفكان املوعد مع الجامهري الثائر ضد الفقر والجوع والحرمان والظ, الشهرية

للمـرصيني اللـذين , والصفحة الثالثة من التغيري خصصت لتطورات األحداث املتالحقـة يف مـرص

وسجلوا يف  مثانية , )مرص بعد مبارك(أنهكتهم الحروب وسحقتهم آلة الجوع والفساد يف صفحة 

ًعرش يوما نرصا غري مسبوق يف تاريخ مرص ً  . 

 هي أول ثالث صفحات مـن اإلعجابـات :ملوقع اإلجتامعيصفحات اإلعجابات األوىل يف ا

لتكـون مكملـة إىل صـفحات املوقـع , من أصل ست صفحات اختارها موقع العربية اإلجتامعـي

ًوهي صفحات ال تختلف كثريا عن صـفحات املوقـع , املتعددة يف أشكالها واملتنوعة يف مضامينها

ــرى ــ, األخ ــر أخب ــة آخ ــيص يف تغطي ــا التخص ــداثإال يف طابعه ــورات األح ــسياسية: (ار وتط , ال

وبعض القضايا واألمور والشؤون األخـرى يف الـبالد , )والرياضية, االجتامعية, الثقافية, االقتصادية

: وقد كتبت جميع محتوياتها بلغات متعددة مثـل, العربية وبعض بلدان منطقة الرشق األوسط

  ).والفارسية, اإلنكليزية, العربية

العربيـة (وصـفحة ") Alarabiya.Net"نـت .العربيـة(وهذه الـصفحات صـفحة 

, التي كتبت جميـع محتويـاتهام باللغـة اإلنكليزيـة, ")Al Arabiya English"إنكليزي 

أن يطلع عـىل , لتمكن من يعيش يف املنطقة العربية أو خارجها وال يجيد اللغة العربية

: والـصفحة الثالثـة هـي, األخبار واألحداث الجارية يف املنطقة وأن يتواصل مع اآلخرين

وهي صفحة مخصصة لجميع الناطقني باللغة الفارسية , موقع إلكرتوين) العربية فاريس(

ولكل من يتحدثون الفارسـية وال يفهمـون العربيـة مـن شـعوب , وليس لإليرانيني فقط

ــة ــة اإلنكليزي ــدون اللغ ــة وال يجي ــار , املنطق ــاملة ألخب ــة ش ــصفحة تغطي ــدم ال  وتق
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 . إضافة إىل اهتاممها بالشأن اإليراين, العربية والرشق األوسط والعاملوأحداث املنطقة 

 تتفــق صــفحات التغيــري األوىل مــع صــفحات اإلعجابــات األوىل يف :االتفــاق واالخــتالف

موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي عىل إنها صفحات متخصـصة يف شـؤون مختلفـة للبلـدان 

ــة ــة ودول املنطق ــا صــفحات, العربي ــات وإنه ــار وأحــداث التحرك ــاملة ألخب ــة ش ــوم بتغطي  تق

االحتجاجيــة املتفاوتــة يف بلــدان املنطقــة واالضــطرابات الــسياسية والثــورات الحاصــلة يف تلــك 

وإن كل من صفحات التغيـري وصـفحات اإلعجابـات تتكـون مـن ثـالث صـفحات تـزود , البلدان

خبـار واألحـداث الجاريـة يف وتطلعهـم عـىل أهـم وآخـر األ, زوارها مبا يحتاجونه من معلومـات

 .املنطقة

إن صـفحات التغيـري يف املوقـع : وتختلف هذه الصفحات يف العديد مـن النقـاط أهمهـا

بيـنام , اإللكرتوين متخصصة كل صـفحة منهـا بتطـورات األحـداث يف البلـد الـذي تحمـل أسـمه

األحـداث صفحات اإلعجابات يف املوقع اإلجتامعي متخصصة كل واحدة منهـا بإيـصال تطـورات 

, وقد كتبت جميع محتويات صفحات التغيري باللغـة العربيـة, يف بلدان التغيري وغريها إىل قرائها

بيـنام كتبـت محتويـات , وهي موجهة لشعوب املنطقة العربيـة وملـن يتحـدون اللغـة العربيـة

وهي موجهة لشعوب أخـرى وملـن ال يجيـدون , صفحات اإلعجابات الثالث هذه بلغات مختلفة

 .   العربية ويتحدثون بلغات أخرىاللغة

 )14(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

14

صفحات التغيري 

الثانية يف املوقع 

 إللكرتوينا

صفحات اإلعجابات 

الثانية يف املوقع 

 اإلجتامعي
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 هي ثالث صفحات أخرى من صفحات : صفحات التغيري الثانية يف املوقع اإللكرتوين-14

لست دول عربية حدثت فيها تغريات سياسية جذرية , التغيري الست يف موقع العربية اإللكرتوين

واحتـضنت أعـالم تلـك , هامة عـىل جـربوت الطغـاةسجلت يف بعضها إرادة الشعوب انتصارات 

, )ليبيـا التغيـري(وتبدأ صفحات التغيري الثانية بصفحة ,  ألوان صفحات التغيري هذهرمزيةالدول 

فبعــد أن اســتلهمت , التــي تغطــي أخبــار وأحــداث التغــريات الدراماتيكيــة املتــسارعة يف ليبيــا

خرجـت إىل الـشارع , ن مثيالتهـا يف تـونس ومـرصالجامهري الليبية الثائرة املثل والعرب والعزم مـ

وكان لها ذلـك بعـد عـرشة شـهور مـن , تطالب بإنهاء سطوة ألقذايف عىل السلطة وثروات البالد

واقعـة مـشابهة لـسقوط بسقوط ألقـذايف وقتلـه وأغلـب أوالده وأعوانـه يف , املواجهات العنيفة

  .طاغية العراق

التي تتابع مجريات أحداث وتطورات الثورة , )مين التغيري(والصفحة الثانية حملت أسم 

علن واإلمساك بها  صالح عن السلطة يف اللـلـهي عيل عبد اً وخصوصا بعد تنح,املتعرثة يف اليمن

 والـرصاعات الـسياسية والحـروب القبليـة هذا البلد الذي يعـاين أهلـه مـن النزاعـات ,يف الخفاء

وتختـتم , والطأمنينـة والهـدوء والـسالم واالسـتقرارومل ينعم منذ عقود طويلة بالراحـة , املدمرة

وتحـاول الـسلطة الـسورية بكـل , صـفحات التغيـري الـست يف املوقـع) سـوريا(الصفحة الثالثـة 

لكنهـا مل تـستطع إسـكات الجامهـري , جربوتها منذ شهور عديـدة الوقـوف بوجـه ريـاح التغيـري

 وقد رفعت الجامهـري الـسورية ,تخدمهالسورية املطالبة باإلصالح والتغيري رغم العنف الذي تس

 ,يهـدد بـإحراق املنطقـةاملجـازر و  مل يـرتدد بارتكـابوالنظـام, سقف مطالبهـا بإسـقاط النظـام

ولكن هل سينتهي يف , وبصفحة سوريا يف املوقع تنتهي صفحات التغيري يف ربيع الثورات العربية

 . هذا الحد؟الواقع ربيع الشعوب العربية وشعوب منطقة الرشق األوسط عند

  هـي ثـالث صـفحات أخـرى :صفحات اإلعجابات الثانيـة يف املوقـع اإلجتامعـي

التـي أرفقهـا موقـع العربيـة اإلجتامعـي مـع صـفحات , من صفحات اإلعجابات الست

, ويغلب عليها طابع التخصص يف انتقـاء املـواد التحريريـة التـي تتناولهـا, املوقع الباقية

 , والقـضايا واملواضـيع التـي تناقـشها, و التـي تقـدمهاواألخبار والصور ومقـاطع الفيـدي
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التي يشابه أسمها أسم الـصفحة الرئيـسية , ")Al Arabiya"قناة العربية (وتبدأ بالصفحة األوىل 

والفـرق يـتجىل يف هـذه الـصفحة , عـىل الفـيس بـوك) قنـاة العربيـة(ملوقع العربية اإلجتامعي 

ًأما محتوياتهـا فتختلـف اختالفـا جوهريـا , فقط) Al Arabiya(بإضافة أسمها باللغة اإلنكليزية  ً

وتتضمن أخبار وتقـارير وصـور وملفـات فيـديو غـري متداولـة , عن محتويات الصفحة الرئيسية

 .ًلو أحيانا من الغرابة والطرافةًكثريا ال تخ

, الريـايض, االقتـصادي, الـسيايس: (أما الصفحة الثانية فقد خصصت فقط للشأن العراقي

, )"Al Arabiya News Channel - Iraq News"أخبـار العـراق (وهـي , )واالجتامعـي, الثقايف

, ويغلب عليها طابع التقـارير الـصحفية املتنوعـة لعـدد مـن املراسـلني داخـل العـراق وخارجـه

العربيـة سـتايل (والصفحة الثالثة واألخرية من صفحات اإلعجابات الست يف املوقع هي صـفحة 

"Al Arabiya Style(" ,ومحتويـات , املتخصـصة باملوضـة واألزيـاء واألناقـة وتـرسيحات الـشعر

مالبـس وقـصات شـعر وأناقـة وإطاللـة املـذيعات ضاءات عـىل أزيـاء وهي عبارة عن إالصفحة 

 .  واملذيعني يف قناة العربية

 تتفق صـفحات التغيـري الثانيـة مـع صـفحات اإلعجابـات الثانيـة يف :االتفاق واالختالف

وتتفـق , اإللكرتوين واالجتامعي عىل إنها صفحات متخصـصة يف شـؤون مختلفـةموقعي العربية 

صــفحات التغيــري الثانيــة مــع صــفحات اإلعجــاب الثانيــة يف االهــتامم بــآخر األخبــار وتطــورات 

ًوتتفقـان أيـضا يف أن جميـع , األحداث ومجريات األمور عىل الساحة العربيـة والـرشق أوسـطية

 . اللغة العربيةمحتوياتها كتبت بلغة واحدة هي

إن صـفحات التغيـري الثانيـة تهـتم : وتختلف هـذه الـصفحات يف النقـاط التاليـة أهمهـا

بشكل رئييس بأخبار وأحداث وتطورات األوضاع السياسية واالحتجاجـات والتحركـات الجامهـري 

فمنهـا , بينام تختلف اهتاممات صفحات اإلعجابـات يف مـضامينها,  تحمل أسمها التييف البلدان

ًن تحتوي عىل أخبار وتقارير وصـور وملفـات فيـديو غـري متداولـة كثـريا ال تخلـو أحيانـا مـن م ً

ومنهـا مـن تهـتم , ومنها من تهتم بالشؤون املختلفة للبلد الذي تحمـل أسـمه, الغرابة والطرافة

ومالبس وقـصات شـعر وأناقـة وإطاللـة املـذيعات , باملوضة واألزياء واألناقة وترسيحات الشعر

 .عني يف قناة العربية التليفزيونية الفضائيةواملذي
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 )15(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

15

اختيارات 

املحررين يف 

 ملوقع اإللكرتوينا

اختيارات املحررين 

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 

 

 

 

 إن صفحات موقع العربية اإللكرتوين وكـل : اختيارات املحررين يف املوقع اإللكرتوين-15

تزدحم فيها املواد التحريرية املتنوعة يف مضامينها واملتعـددة , الزوايا املتخصصة واألبواب الثابتة

وترشف عليهـا هيئـة تحريـر مـسؤولة ويقـف , جاالت وعىل كافة األصعدةيف مصادرها يف كل امل

لـيس , إال أن القارئ أو املتصفح أو الزائر املواكب عىل زيارة املوقع, خلفها كادر صحفي متمرس

وقد يكتفي السواد األعظم منهم بقـراءة , ًبإمكانهم جميعا قراءة كل ما ينرش يف هذه الصفحات

  .وبعض مقاطع الفيديومشاهدة الصور  وعناوينال

تـم , ولذلك سعى القامئون عىل املوقع بإفراد زاوية خاصة تـضم مواضـيع ومـواد منتقـاة

وتحتـوي عـىل ملفـات , )اختيـارات املحـررين(اختيارها من قبل محـرري املوقـع تحـت عنـوان 

 ومواضيع معززة بالصور وأرشطة فيديو وأفالم وثائقية وحلقات لربامج تليفزيونيـة مـسجلة مـن

إال أن بعـضها يهـتم , ويغلب عليها الطابع السيايس واالقتصادي والريايض, قناة العربية الفضائية

ًوتلقـى هـذه االختيـارات دامئـا استحـسان أغلبيـة القـراء وترفـد , بالقضايا اإلجتامعية والثقافية

 رآهـا ,ويف املحصلة هي اختيارات منتقـاة مـن املـواد التحريريـة يف املوقـع, بعرشات التعليقات

ولـيس بالـرضورة أن يغمـض القـراء , املحررون جديرة بأن تقدم للقراء يف هذه الزاويـة الخاصـة

 . أعينهم ويرونها بعيون املحررين



 تأثري شبكات التواصل االجتامعي عىل جمهور املتلقني
 

266 
 

 من املعـروف أن مواقـع التواصـل اإلجتامعـي :اختيارات املحررين يف املوقع اإلجتامعي

ر السياسية الساخنة املتعلقة بـآخر ًوخصوصا األخبا, تهتم بالدرجة األوىل يف نقل األخبار العاجلة

إال أن , وانعكاسـاتها عـىل مجمـل األوضـاع يف املنطقـة والعـامل, )الربيع العريب( تطورات أحداث

ًموقع العربية اإلجتامعي يهتم أيضا باألخبار اإلقتـصادية والقـضايا اإلجتامعيـة وأخبـار الرياضـة 

سـونغ (وقع الشاب املوسيقي الكوري الجنسية وقد أختار املحررون يف امل, إضافة إىل الهم الثقايف

ليفردوا له صفحة خاصة مـن بـني صـفحات املوقـع متكـن , ")Choi Sung-Bong"بونغ تشوي 

  . التواصل معهالشبانعجبني به من امل

امج للمواهـب يف التليفزيـون نـهذا الفتى الذي حقـق شـهرة واسـعة بعـد ظهـوره يف بر

يف العامل وهو مل يتجـاوز الحاديـة ) أوبرا( أشهر مغني ,ين هذاوأصبح يتيم األبو, الكوري الجنويب

, فقد أودع دار األيتام يف سن الثالثة بعـد أن فقـد والديـه يف حـادث مـؤمل, والعرشين من عمره

هـرب , ً الذين يكربونه سناالشبانومكث فيها خمس سنوات تعرض خاللها للرضب واإلهانة من 

وبـالرغم مـن , نوات يبيع فيها العلكة واملرشوبات الغازيـةبعدها إىل الشارع ليقيض فيه عرش س

) GED(فقد اجتاز امتحان , أنه ترىب وتعلم يف الشارع ومل يدخل أية مدرسة ابتدائية أو إعدادية

ًودأب عـىل العمـل نهـارا وأخـذ املحـارضات والـدروس الخـصوصية يف , يف معهد الفنون بتفـوق

فقـد أقتـسم مـا ,  يحصل عىل أي دعم أو رعايـة مـن الدولـةومبا أنه مل, ًاملوسيقى والغناء مساءا

وقـد أبـىك لجنـة التحكـيم , يحصل عليه يف عمله من نقود بني لقمة العيش والدروس املوسيقية

 .   وجمهور الحارضين بقصته املؤملة وصوته املتميز

  يتفق املوقعان اإللكـرتوين واالجتامعـي عـىل إعطـاء املحـررين حـق:االتفاق واالختالف

املواد التحريريـة يف األوىل (ًوأيضا كون اختيارات املحررين , االختيار لزوايا ثابتة وصفحات خاصة

يف الثانيـة هـام صـفحتان متخصـصتان يف ") Choi Sung-Bong Fan Page"وصفحة املوسيقي 

 .املوقعني

تحتــوي عــىل ) اختيــارات املحــررين(إن الــصفحة األوىل : ويختلــف املوقعــان يف

ضــيع معــززة بالــصور وأرشطــة فيــديو وأفــالم وثائقيــة وحلقــات لــربامج ملفــات وموا

 صـفحة املوسـيقي (بينام الصفحة الثانية , تليفزيونية مسجلة من قناة العربية الفضائية
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"Choi Sung-Bong Fan Page(" تحتــوي عــىل مقــاطع فيــديو خاصــة باملوســيقي الــشاب 

وإن اختيـارات املحـررين يف , نكليزيـةومجموعة مـن اآلراء لـزوار الـصفحة وجميعهـا باللغـة اإل

بيـنام اهتمـت الثانيـة , )والرياضـية, االجتامعيـة, االقتـصادية, الـسياسية(األوىل تناولت القضايا 

 .  عىل وجه الخصوصالشبانبالقضايا الثقافية إرضاء ألذواق محبي املوسيقى من الزوار 

 )16(جتامعي جدول رقم مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإل

مفردات تحليل املضمون 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

16 

 آراء يف املوقع

 اإللكرتوين

 اآلراء يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 

 

 

 

, خصصة يف املوقـع اإللكـرتوين هي أحدى الزوايا الثابتة املت: آراء يف املوقع اإللكرتوين-16

اآلراء : وهــي صــفحة لــسرب آراء املختــصني واملحللــني والكتــاب يف العديــد مــن املواضــيع منهــا

السياسية املتعلقة بتطورات األحـداث املتـسارعة والـساخنة يف الـبالد العربيـة ومنطقـة الـرشق 

ة والنفط واملعادن واألسهم واآلراء التي ترصد حركة األسواق العربية والعقارات والتجار, األوسط

, وآراء حول الرياضة ونتائج املباريات ومـا يحـدث يف املالعـب وخلـف الكـواليس, وأسواق املال

وأخرى تهـتم بـصحة اإلنـسان وتطـرح وسـائل الوقايـة مـن األمـراض املعديـة وتنـاقش تـأثريات 

بـشكل وللمهتمني بالثقافة بـشكل عـام واألدب والفـن , مستحرضات التجميل التجارية

وهنـاك الكثـري مـن اآلراء حـول املنجـزات , خاص آراء يأمل أصحابها أن تصل إىل لنـاس

واسـرتاحة القـارئ يف الزاويـة األخـرية مـع آراء , العلمية وما توصلت إليـه التكنولوجيـا الحديثـة

 وأغلــب مواضــيع الــرأي هــذه مرفقــة بــصور معــربة , متنوعــة ال تخلــو مــن الغرابــة والطرافــة
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وقد أغناها القراء بتعليقاتهم ومالحظـاتهم , متخصصني وتغلب عليها صفة املهنيةوكتبت بأقالم 

 . وآرائهم

 الكثــري مــن مواقــع التواصــل اإلجتامعيــة واملواقــع يعتمــد :اآلراء يف املوقــع اإلجتامعــي

يف مراجعـة عملهـا وتـصويب , اإللكرتونية وقبلها الصحف الورقية والعديد من الوسائل اإلعالمية

وقـد , رسم برامجها عىل آراء الخرباء وذوي االختصاص واألسامء املعروفـة مـن الكتـابسياستها و

يك تـوفر لجميـع القـراء , تجاوزت مساحة الرأي املختصني والخرباء والكتاب يف املوقع اإلجتامعي

وقـد يجنـي مثـار هـذا اإلجـراء طـريف املعادلـة وهـام املوقـع , من عامـة النـاس هـذه اإلمكانيـة

 هسبفتتنـوع اآلراء يف املوقـع يكـ,  أخـرىوالخرباء والكتاب والقراء من جهة,  جهةاإلجتامعي من

ويحافظ الخرباء واملختصني , شعبية كبرية بني أوساط املهتمني ويزداد اإلقبال عليه من املتصفحني

وهي فرصة لهم للتعـرف عـىل أسـامء جديـدة وأفكـار , والكتاب عىل حضورهم الدائم يف املوقع

ًوإمكانية تتاح للـزوار أيـضا بتـسجيل مـا يـدور بخلـدهم مـن آراء , مختلفة للقراءجديدة وآراء 

إضافة إىل إبداء اآلراء التقييمية حـول موقـع العربيـة اإلجتامعـي , لطاملا بقيت حبيسة رؤوسهم

 .لتعليق عىل كل اآلراء املطروحةوتسجيل إعجابهم وا

ــة اإللكــ)  واآلراء–آراء ( تتفــق الــصفحتان :االتفــاق واالخــتالف رتوين يف مــوقعي العربي

ن تهـتامن بـآراء الخـرباء وذوي االختـصاص والكتـاب واالجتامعي عىل إنهام صفحتان متخصـصتا

وإنهام تستفيدان من كل اآلراء املطروحة يف تصويب سياسة مـوقعيهام , والقراء من عامة الناس

 . إلبداء اآلراء والتعليق عليهاوإنهام تتيحان اإلمكانية, وانتشار شعبيتهام وزيادة اإلقبال عليهام

كون اآلراء املطروحة يف صفحة املوقـع : وتختلف الصفحتان يف العديد من النقاط أهمها

بيـنام اآلراء يف صـفحة , اإللكرتوين تتـصف باملوضـوعية والحرفيـة والرصـانة يف كـل املوضـوعات

ن هم مكبوت تتجـاوز املوقع اإلجتامعي تفتقد إىل هذه املواصفات وال تتعدى كونها فضفضة ع

ومتثـل اآلراء يف الـصفحة األوىل موضـوعات رأي , يف الكثري من األحيان حدود الرأي والرأي اآلخر

أما اآلراء يف الـصفحة الثانيـة فهـي عبـارة , ألسامء معروفة تلحقها تعليقات القراء يف الشأن ذاته

 .   ب بهاعن مشاركات بسيطة تتيح ملن يرغب التعليق والرد عليها أو اإلعجا
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 )17(مفردات تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم 

مفردات تحليل املضمون 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

 

17 

مقاطع فيديو 

مختارة يف املوقع 

 اإللكرتوين

رة مقاطع فيديو مختا

 يف املوقع اإلجتامعي

 

 

 

 

 

 تتـوزع مقـاطع الفيـديو عـىل جميـع : مقاطع فيديو مختـارة يف املوقـع اإللكـرتوين-17

حسب محتويات املواد املـسجلة يف املقـاطع والـصفحات ذات , الزوايا واألبواب الثابتة يف املوقع

قـع يف جميـع صـفحات فنجدها ضمن الصور التسعة الكبرية املتعاقبـة إىل ميـني املو, االختصاص

ًوأيـضا يف , ويف الصفحة الرئيسية مثل صفحات التغيري وزاوية اختيارات املحـررين, الزوايا الثابتة

, يف صفحة العـامل) صحافة عاملية(وضمن حقل , )صحافة عربية(صفحة الرشق األوسط يف حقل 

) يديو الرياضـيةمكتبة الف(ويف حقل , )مقابالت خاصة(وكذلك يف صفحة األسواق العربية ضمن 

  ).دليل العافية( طب وصحة ضمن حقل ًوأيضا يف صفحة, )يف الصفحة الرياضية

, بـرامج حاليـة, برامج العربيـة(ويف صفحة برامج العربية يف صدر الصفحة تحت حقول 

ملـشاهدة وتحميـل " أنا أرى"العربية (كام نجدها يف األبواب الثابتة ضمن حقل , )وبرامج سابقة

وفـق رشوط , )ملفـات الفيـديو: (لذي يدعو للمشاركة يف تحريـر املـواد املرئيـة مثـلا, )الفيديو

ًونجـدها أيـضا يف حقـل , يف صـفحات املوقـع) أنا أرى(وتعرض هذه امللفات تحت باب , صارمة

الذي يحتوي عىل العديد من ملفـات الفيـديو املنتقـاة لحلقـات مـسجلة مـن , )فيديو العربية(

وإن جميع مقـاطع الفيـديو املتـوفرة يف املوقـع ,  التليفزيونية الفضائيةبعض برامج قناة العربية

 .ومختارة بإمعان من قبل كادر مسؤول ومختص, مأمونة
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 تتـسارع األحـداث املتالحقـة يف املنطقـة :مقاطع فيـديو مختـارة يف املوقـع اإلجتامعـي

ومل , ة جاهدة اللحاق بهاوتحاول وسائل اإلعالم العربية والعاملي, العربية ومنطقة الرشق األوسط

وال األخبـار املـسموعة واملرئيـة , تعد األخبار املكتوبة كام كانت يف السابق تريض فضول القـارئ

وملزيــد مــن املــصداقية واملوضــوعية واملهنيــة , تناســب أوقــات بثهــا وقــت املــستمع واملــشاهد

ولتوثيق , طقة ويف العاملوألرشفة وتوثيق مجريات األحداث الساخنة يف املن, الصحفية واإلعالمية

خصص القامئون عىل املوقـع صـفحة يحفـظ فيهـا , العالقة بني موقع العربية اإلجتامعي وزائريه

وتراوح مدة عرض مقطـع الفيـديو الواحـد , أكرب عدد من ملفات الفيديو ألهم وأغرب األحداث

  ).ة ودقيقتنيعرشين ثاني(ما بني 

ألربعـة , هذه الصفحة أثنـاء الثـورة املـرصيةوقد كان من الالفت عرض رشيط فيديو يف 

معرض ملالبس ضـحايا اشـتباكات ميـدان : (ً املرصيني أقاموا معرضا تحت املاء بعنوانالشبانمن 

املالبـس (وقد كتبـت أسـامء بعـض الـشهداء املفرتضـني عـىل قطـع القـامش البيـضاء , )التحرير

, ثانيـة فقـط) 37(بـث رشيـط الفيـديو وكان طـول مـدة , باللغتني العربية واإلنكليزية) الرمزية

ملـا تحتويـه مـن عنـف , ويصعب عىل من يزور هذه الصفحة مـشاهدة بعـض أرشطـة الفيـديو

 . شديد ودم غزير ومشاهد مؤملة

 تتفــق صــفحات مقــاطع الفيــديو املختــارة يف املــوقعني اإللكــرتوين :االتفــاق واالخــتالف

ارة عـن زوايـا وأبـواب ثابتـة يف املـوقعني وعىل إنها عب, واالجتامعي عىل إنها صفحات متخصصة

وإن بعـض , وإنها توثق لألحداث الساخنة يف املنطقة العربية ويف العامل, تقدم خدمة مشرتكة واحدة

 .الحتوائها عىل مشاهد مؤملة وعنف ودم, مقاطع الفيديو هذه يف املوقعني يصعب مشاهدتها

, صفحتني ألبواب ثابتة يف املوقع اإللكرتوينإن األوىل تتكون من : وتختلفان يف عدة نقاط أهمها

ترتاوح مدة عرض رشيط الفيـديو يف , بينام الثانية صفحة واحدة فقط لزاوية ثابتة يف املوقع اإلجتامعي

بيـنام تـرتاوح مـدة عـرض , )أنـا أرى(وبني ثوان ودقائق يف ) فيديو العربية(األوىل بني نصف الساعة يف 

يف األوىل تدعو أحدى الصفحات زوارهـا , فقط) عرشين ثانية ودقيقتني( بني املقطع الواحد يف الثانية ما

 ً ويف الثانيـة يجـد الزائـر أرشـيفا ,)أنـا أرى(للمشاركة يف تحرير بعض املواد املرئية مـن خـالل زاويـة 
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 .ًمصورا كامالً ملئات مقاطع الفيديو التي تغطي األحداث الساخنة يف املنطقة العربية والعامل

 )18(تحليل املضمون يف املوقع اإللكرتوين واملوقع اإلجتامعي جدول رقم مفردات 

مفردات تحليل املضمون 

 يف املوقع اإللكرتوين

مفردات تحليل 

املضمون يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 نقاط االختالف نقاط االتفاق

الروابط يف املوقع  18

 اإللكرتوين

الروابط يف املوقع 

 اإلجتامعي

 

 

 

 

 

ً يبحث القارئ دامئـا يف الـصحف واملواقـع اإللكرتونيـة : يف املوقع اإللكرتوين الروابط-18

ويـسرتيح فيهـا مـن عنـاء , عن محطة يتزود منها بكل ما يريده من أخبار ومعلومـات ومعـارف

وتوفر لـه الوقـت الـذي أصـبح غايـة ينـشدها , البحث والتقيص يف صفحات التخصص املتعددة

واإلطالع عىل ما يدور مـن حولنـا ويف العـامل أجمـع مـن , واملعرفةالكثري منا للحاق بركب العلم 

, ومن هذا املنطلق حاول موقع العربية اإللكـرتوين أن يحقـق للقـراء رغبـاتهم, أحداث متسارعة

متثلـت , امللحقـة مـن بعـض الزوايـا واألبـواب الثابتـة يف املوقـع) الروابط(يف تخصيص عدد من 

  ).ونرشة الرابعة, ربيةشاهد الع, رآخر األخبا: (بصفحات

يف , جميع الصفحات املتخصصة يف املوقع) آخر األخبار(فقد اخترصت يف صفحة 

يرافـق كـل صـورة , وامللونة الكبرية واملتـساوية األحجـام, مجموعة من الصور املنتظمة

 وتغطـي جميعهـا آخـر األخبـار , منها عنوان مقتضب يوضـح خـرب أو موضـوع الـصورة

لتمثـال ) األخـرية(صـورة مـن الـصفحة : ومنهـا مـثالً, ة املجـاالتوأهم األحداث يف كاف

متثـال الحريـة يف نيويـورك كـان لفالحـة مـرصية عـىل : (الحرية يف أمريكا كتـب تحتهـا

يـتمكن الزائـر مـن متـابع البـث ) شـاهد العربيـة(ويف صـفحة , )مدخل قناة السويس

 ويجـد الزائـر يف صـفحة , وقـعاملبارش لقناة العربية التليفزيونية الفضائية من خـالل امل
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وذلـك ألهميتهـا يف هـذا , تسجيالً كامالً لنرشة الرابعة املفصلة ملساء يـوم سـابق) نرشة الرابعة(

  .التوقيت املحدد بني نرشات أخبار القناة

 يحاول موقـع العربيـة اإلجتامعـي أن يقـدم لزائريـه جـل :الروابط يف املوقع اإلجتامعي

ً الـدوام نجاحـا وتطـورا ويقـدم فائـدة مزدوجـة للطـرفنيليحقق عىل, خدماته املتنوعة فيتـيح , ً

للزائرين إمكانية اإلطـالع عـىل أكـرب قـدر مـن األخبـار واملعلومـات واملـواد التحريريـة والـصور 

ًويحقق للموقع تفردا ومتيزا أكرث بني املواقع وإعجابـا وإقبـاالً أكـرب , املرافقة لها ومقاطع الفيديو ً ً

 املوقـع امللحقة ضـمن الزوايـا املتخصـصة يف) الروابط(ذا خصص مجموعة من وله, من الزائرين

  .لإليفاء بالغرض املطلوب

إمكانية مـشاهدة قنـاة العربيـة , )البث الحي أو البث املبارش(فأتاح للزائرين يف صفحة 

يـة دون عناء البحث عنها يف مواقع إلكرتون, التليفزيونية الفضائية يف بث حي من املوقع مبارشة

مع إمكانية التحكم بحجم الصورة وانخفـاض وارتفـاع , أخرى أو مشاهدتها من جهاز التليفزيون

إمكانيـة ) اليوتيـوب(وأتاح للزائرين يف صـفحة , شدة الصوت وإيقاف الصورة والعودة إىل البث

, يف تقارير مراسيل قنـاة العربيـة املـصورة أو بعـض بـرامج القنـاة, مشاهدة مقاطع فيديو نادرة

ًات الطابع الطريف والغريب أحيانـا املتـوفرة حاليـا يف موقـع اليوتيـوبذ ًوأتيحـت أيـضا لكـل , ً

تناولـت مواضـيع متنوعـة , إمكانية متابعة مجموعة مـن الـروابط) الروابط(الزائرين يف صفحة 

مـدركني أن الوقـت مـن ذهـب والحكمـة يف خالصـة , اختارها القامئون عىل املوقع بدقة وإتقان

  .القول

 تتفق الـروابط يف املـوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي عـىل إنهـا زوايـا :التفاق واالختالفا

وإنهـا تقـدم خدمـة , وأبواب ثابتة يف املوقعني وتفتح كل واحدة منهـا عـىل صـفحة خاصـة بهـا

وإن محتوياتهـا عبـارة عـن إيقونـات ومقـاطع فيـديو , مزدوجة ذات فائـدة للزائـرين وللموقـع

 .وإنها توفر الجهد والوقت وتعد مبثابة اسرتاحة للقراء, رية مختارةمنتقاة ومواد تحري

كون الروابط يف اإللكرتوين تحتوي عىل صـفحة آلخـر : وتختلفان يف النقاط التالية

ــة ــاهد العربي ــة وش ــرشة الرابع ــات الن ــار وإيقون ــي , األخب ــروابط يف اإلجتامع ــنام ال  بي

 , حات اليوتيــوب والــروابطتحتــوي عــىل صــفحة البــث الحــي أو البــث املبــارش وصــف
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بيـنام , ويغلب عىل الروابط يف اإللكرتوين طابع األخبار السياسية واالقتصادية والرياضـية وغريهـا

والـروابط , يغلب عىل الروابط يف اإلجتامعي طابع األخبار الثقافية والخفيفة والرتفيهية املتنوعـة

بيــنام الــروابط يف , ة واالســرتخاءيف اإللكــرتوين ال تتطلــب مــن الزائــر ســوى التــصفح واملــشاهد

 .  ًاإلجتامعي تتطلب من الزائر دامئا املشاركة والتفاعل والتعليق والرد واإلعجاب
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 الفصل الخامس

 . املقرتحات.. االستنتاجات..النتائجعرض 

 عىل إجـراء مقارنـات بـني املفـردات املختـارة يف اسـتامريت تحليـل ابهذا الكتاعتمدت 

وخرجت من خالل , الشكل واملضمون يف موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي موضوع البحث

وفـيام يـيل , تحليل هذه املفردات مبجموعة من نقاط االتفاق واالخـتالف يف الـشكل واملـضمون

 :    عرض النتائج املستخلصة

 : نتائج تحليل الشكل: أوالً

الفتة ) العربية(بينت النتائج إن موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعي قد اتفقا عىل كلمة  )1

, ًواتفقا أيـضا عـىل مكانهـا يف الـصفحة الرئيـسية وبـاقي صـفحات املـوقعني, ًأو أسام لهام

 .وأكدت إنهام اختلفا يف عدد الخيارات املتاحة ملكان الالفتة أو االسم

عىل أن وحدات الغرافيك يف معالجة الالفتة وإبرازهـا وتقنيـات الكمبيـوتر يف  لت النتائجد )2

وبينـت إنهـام اختلفـا عـىل , هو مـا أتفـق عليـه املـوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي, كتابتها

بينام تـشغل , التي يصاحبها إعالن مدفوع الثمن يف اإللكرتوين, املساحة التي تحتلها الالفتة

 . املساحة يف اإلجتامعيلوحدها كل

وأتخذ كـل مـن الـشعار , ًاتخذت الالفتة يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي الشعار رمزا لها )3

واختلفـت ألـوان الالفتـة , ًوالالفتة الزاوية اليمنى يف أعـىل صـفحات املـوقعني مكانـا لهـام

 .والشعار واألرضيات يف املوقعني

ًرضوريـا إىل حـد مـا , س الصفحة وباقي محتوياتهاتبني أن وجود العنق الذي يفصل بني رأ )4

ــي ــرتوين واالجتامع ــوقعني اإللك ــض , يف امل ــىل بع ــي ع ــع اإلجتامع ــرص يف املوق ــه اقت إال أن

 .  ًبينام نجده مالزما لجميع صفحات املوقع اإللكرتوين, الصفحات

ــني أن اســتخدام ال )5 ــاوينتب ــي هــو نقطــعن ــوقعني اإللكــرتوين واالجتامع ــسية يف امل  ة  الرئي

ــنهام ــة بي ــاوينكــون هــذه ال, اتفــاق أولي  ,  هــي املعــرب الحقيقــي عــن موضــوع املــنتعن
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 الفرعية التي تعنى بتفاصيل أدق وتحليل أوىف واستعراض واضـح للـامدة عناوينوكذلك ال

بيــنام نجــد أغلبهــا يف ,  يف اإللكــرتوين عريــضة وكبــرية وبــارزةعنــاوينغــري أن ال, اإلعالميــة

 . بحجم حروف املنتاإلجتامعي كتبت بخط صغري

اتفقت الصفحتان الرئيسيتان يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي عىل أهمية الصورة ملا لهـا  )6

, إال أنهام اختلفتا يف أماكن وأعداد وأحجام الصور يف املوقعني, من تأثري إيجايب عىل املتلقي

امعـي فأنهـا تعـرب عـن بيـنام يف اإلجت, ًوترافق الصور يف اإللكرتوين دامئا مواضيع ذات صلة

 .األخبار العاجلة

وهــي , تبــني أن أنــواع الــصور يف املــوقعني اإللكــرتوين واالجتامعــي تكــاد تكــون متــشابه )7

الفوتوغرافية املعربة والصحفية املثرية وكذلك صور الكاريكاتري والكارتون والصور الرياضـية 

ًحجامـا متعـددة مـن الناحيـة ًوتبني أيضا أن الصور يف اإللكرتوين أخذت أشـكاالً وأ, وغريها

وارتبط قـسم غـري قليـل منهـا بـربامج قنـاة العربيـة التليفزيونيـة الفـضائية يف , اإلخراجية

 .اإلجتامعي

, دلت الصور من حيث الشكل يف املوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي عـىل تعـددها وتنوعهـا )8

 متعاقـب أو عـىل شـكل مـشهد, وهي أما أن تكون صورة منفـردة أو سلـسلة مـن الـصور

 بارزة يف داخل أو حـول عناوينأو تقع تحت , يرافقه تعليق يف بعض األحيان يف اإللكرتوين

 . مربعات كبرية وال يرافقها أي تعليق يف اإلجتامعي

خصص القـامئون عـىل املـوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي مـساحات واسـعة للزوايـا الثابتـة  )9

 من اختالف الشكل الظـاهر لهـذه الزوايـا بالرغم, وأفردوا لها صفحات متنوعة ومتخصصة

فكــل الزوايــا الثابتــة يف اإللكــرتوين تفــتح عــىل صــفحات مــشابهة للــصفحة , يف املــوقعني

 .بينام أغلب الصفحات يف اإلجتامعي ال تتشابه مع الصفحة الرئيسية, الرئيسية

ثلـث تبني أن األبواب الثابتة يف املوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي تحتـل مـساحة ال )10

 وإنهــا يف اإللكــرتوين تقــع ضــمن إطــارات أفقيــة وعموديــة , ًتقريبــا يف كــل موقــع
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ويف اإلجتامعي تندرج يف املساحة املخصصة للمفردات تحت أسم وشـعار , محكمة اإلغالق

 . املوقع

تبني النتائج إن الصفحتني الرئيسيتني تحتل صدارة املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي يف أعـىل  )11

 وإن الصفحة الرئيسية يف اإللكرتوين تحتل مساحة أكرب مـن املـساحة التـي ,وسط الصفحة

  . تحتلها الصفحة الرئيسية يف االجتامعي

املرتبـة الثانيـة بعـد الـصفحة ) الحـائط(وصـفحة ) الرشق األوسـط(تحتل كل من صفحة  )12

تـي وتختلف الصفحتان من حيـث املـساحة ال, الرئيسية يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي

 . وكذلك يختلف مكان ومساحة الصور يف الصفحتني, تحتلها كل منهام

عىل أهمية , يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي) معلومات(وصفحة ) العامل(اتفقت صفحة  )13

 .وجود الصور يف املوقعني مع اختالف حجمها واألماكن التي وضعت فيها

) اليوتيـوب/ قناة العربيـة (وين وصفحة يف املوقع اإللكرت) األسواق العربية(تبني أن صفحة  )14

تعتمدان عىل تقارير املراسـلني املـصورة وبعـض بـرامج العربيـة مـع , يف املوقع اإلجتامعي

بحرفيــة ظــاهرة وتوزعــت الــصور ) األســواق العربيــة(وقــد صــممت , اخــتالف مــضامينها

قنـاة (يـات بيـنام تنـاثرت محتو, واملواضيع واملواد الصحفية كامل املساحة املخصـصة لهـا

 .عىل ثلثي الصفحة األعىل واألوسط) اليوتيوب/ العربية 

 الرئيــسية والفرعيــة عنــاوينتقاســمتها ال) الرياضــة(تبــني النتــائج أن محتويــات صــفحة  )15

, واألخبار الرسيعة والقصرية والصور الكبـرية والـصغرية, واملواضيع واملواد الصحفية الوافية

ومكتبــة الفيــديو الرياضــية وكــرة القــدم والرياضــات وأخبــار الرياضــة والــدوريات واآلراء 

فقـد , ")العربيـة تـويرت"األخبـار العاجلـة / قنـاة العربيـة (أما محتويـات صـفحة , األخرى

 .اقترصت عىل أحدث عرشة أخبار عاجلة ومتنوعة

ــفحة  )16 ــني ص ــاق ب ــؤرش التف ــن أن ي ــامع ميك ــد أي ج ــه ال يوج ــائج أن ــن النت ــستخلص م  ي

 إال إذا نظــر إلــيهام مــن زاويــة , )البــث الحــي/ لعربيــة قنــاة ا(وصــفحة ) طــب وصــحة(
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باملواضيع ) طب وصحة(وقد امتألت محتويات صفحة . كونهام صفحتان متخصصتان فقط

, )دليـل العافيـة(املتعددة والصور املتنوعة وأرشطة الفيديو لحلقات مسجلة مـن برنـامج 

بشاشة مـصغرة لقنـاة ) حيالبث ال/ قناة العربية (واكتفت محتويات صفحة قناة العربية 

 .العربية التليفزيونية الفضائية يف بث مبارش

خصصتا مساحة كبرية للحوار املفتوح وإلبداء ) ونقاشات, ثقافة وفن(بينت النتائج إن صفحتي  )17

وإن أغلب ما ينرش عىل صفحاتهام ال ميـت بأيـة صـلة يف  ,اآلراء والتعليقات دون قيد أو رشط

وتكتب فيهـا العديـد , فريق متخصص يف اإللكرتوين) ثقافة وفن(حة ويحرر صف,  الثقايفملـلـه

وترفد بتعليقـات القـراء , من األسامء املتداولة يف الساحة الثقافية العربية والخليجية بالتحديد

يف اإلجتامعـي ) نقاشـات(أما صـفحة , ًالتي غالبا ما تكون بعيدة كل البعد عن موضوع الحوار

بل لكل من يجيـد القـراء والكتابـة بـرصف النظـر عـن مـادة , اءفهي صفحة مفتوحة لكل اآلر

 .وتدور النقاشات حول كل القضايا ما عدا قضية الحوار األساسية, الحوار

, وقـع اإلجتامعـيامليف ) األسـئلة(يف املوقـع اإللكـرتوين وصـفحة ) تكنولوجيـا(تأكد صفحة  )18

 الـصفحتني مقارنـة بالـصفحات وكذلك قلة زوار, اهتاممهام باألسواق التجارية إىل حد كبري

متخصـصة يف تغطيـة أخبـار املنجـزات ) تكنولوجيـا(وإن صـفحة  ,األخرى يف كال املـوقعني

مبعرفة إجابات الـزوار عـىل ) األسئلة(بينام تهتم صفحة , العلمية واالبتكارات التكنولوجية

 .األسئلة التي يطرحها املوقع

 اإللكرتوين واالجتامعـي عـىل أنهـام اسـرتاحة يف املوقعني) وصور, األخرية(أثبتت الصفحتان  )19

أي أنهـا مبثابـة , فكـال الـصفحتان ال تحتـاج إىل الرتكيـز يف قراءتهـا أو الجهـد يف فهمهـا, القارئ

ــسية  ــصفحات الرئي ــا ال ــي تناولته ــة الدســمة الت ــات اإلخباري ــد الوجب ــصحفية بع ــة ال الفاكه

لة ومتنوعـة تـضمنت املواضـيع عىل أنها صـفحة شـام) األخرية(وأكدت الصفحة  ,واملتخصصة

بيـنام , القصرية واألخبار الخفيفة واألحداث املسلية والغرائب والطرائف والفكاهة واملفارقـات

 .بأنها تضمنت عىل آالف الصور املنتقاة وعرشات مقاطع الفيديو املتنوعة) صور(أكد صفحة 

يف املوقــع ) ءاآلرا(يف املوقــع اإللكــرتوين وصــفحة ) آراء(بينــت النتــائج إن صــفحة  )20

 إنهـام صـفحتان متخصـصتان متفردتـان لـسرب آراء الكتـاب واملحللـني , اإلجتامعي
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وأنهام مهتمتان بآراء الزوار من أصحاب االختـصاص ومـن , واملختصني يف مختلف املواضيع

وتـتحىل الـصفحة األوىل بطـابع الرصـانة مبختلـف اآلراء يف العديـد مـن , ًعامة الناس أيضا

 تخطت الكثري من اآلراء يف الصفحة الثانية حدود املوضـوعية يف الطـرح بينام, املوضوعات

 . واللياقة يف النقد واألدب يف اختيار املفردات

املتـضمنة أرشطـة الفيـديو لحلقـات ) برامج العربيـة وآخـر األخبـار(جمعت بني صفحتي  )21

بط املوقع املحتوية عىل روا) الروابط ونشاط الصديق(وصفحتي , كاملة وصور آخر األخبار

وتعترب األوىل اسرتاحة القـارئ , )السمعبرصية( ميزة اقتصارها عىل املواد ,وروابط األصدقاء

 .بينام تتطلب الثانية املشاركة والتفاعل والرد واإلعجاب والتعليق, وتقدم له ما يرضيه

ــة  )22 ــة(اتفقــت زاوي ــار العربي ــع اإللكــرتوين وصــفحة ) أخب يف املوقــع ) حظــاتاملال(يف املوق

نهام زاويتان تحتويان عىل مواد إخبارية متنوعـة ومنتقـاة مـن صـفحات عىل أ, جتامعياإل

هـي زاويـة ثابتـة ال متتلـك ) أخبـار العربيـة(وإن , موقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعـي

وإن أخبارهــا هــي أخبــار الــصفحات والزوايــا الثابتــة يف , صــفحة محــددة ميكــن زيارتهــا

هي عبارة عن محفظـة تحتـوي عـىل مـواد إخباريـة ) ملالحظاتا(بينام صفحة , اإللكرتوين

 .منتقاة من اإلجتامعي مفيدة للقارئ وتتيح له العودة إليها متى يشاء

تحتـوي كـل مـنهام عـىل سـت , )نـت.العربيـة(وصـفحة ) التغيـري(بينت النتائج إن زاوية  )23

صـفحة : وتلحق بكل زاوية من حيث الشكل صـفحات متخصـصة مثـل, صفحات مختلفة

 مـع )تـشوي سـونغ بونـغ.. املوسـيقي(وصـفحة ,  مع التغيري)ما بعد االنفصال.. السودان(

تتكون مـن سـتة أعـالم لـست دول عربيـة حـدثت فيهـا ) التغيري(وإن زاوية , نت.العربية

ست زوايا تحـت مـسمى ) نت.العربية(بينام تلحق بصفحة , ًمؤخرا تغريات سياسية هامة

 ).إعجابات(

يف املوقـع اإللكـرتوين مفـردات ) تـونس بعـد العاصـفة (تضمنت محتويات صفحة )24

, الحدث يف الصورة, التغيري: (مثل) ثورة الياسمني(وعبارات وحقول تعنى بأحداث 

ـــات ـــة, ملف ـــة العربي ـــصحافة, شـــاهد, تغطي ـــونس يف ال ـــضمنت, )وت ـــنام ت   بي
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إضـاءات عـىل املوضـة وأزيـاء , يف املوقـع اإلجتامعـي) العربيـة سـتايل(محتويات صـفحة 

ومالبس وقصات وترسيحات الشعر وأناقة وإطاللة املـذيعات واملـذيعني يف قنـاة العربيـة 

 . التليفزيونية الفضائية

إنهـام صـفحتان ذات ) قناة العربيـة(وصفحة ) بعد مبارك.. مرص(بينت النتائج إن صفحة  )25

ت واحتوت األوىل عـىل مفـردات وعبـارا, طابع تخصيص يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي

ونرشات إخبارية تناولت أهم تطورات األحداث عىل الـساحة املـرصية قبـل وأثنـاء وبعـد 

ونـرشة , مرص التغيري عن قرب, شاهد, تغطية خاصة, االستفتاء.. مرص, التغيري: (الثورة مثل

ًبينام احتوت الثانية عىل أخبار وتقارير وصور وملفات فيديو غري متداولـة كثـريا , )القاهرة

 . ًيانا من الغرابة والطرافةال تخلو أح

حقـول ومفـردات وأخبـار تناولـت , يف اإللكـرتوين) ليبيا التغيري(تضمنت محتويات صفحة  )26

أهم مستجدات وتطورات األحداث يف البالد ومتابعة مسار الثورة الليبيـة ومالحقـة أخبـار 

, شـاهد, ملفـات, التغيـري: (وهـذه املفـردات هـي, ألقذايف يف حياته ومامته وأخبار أرستـه

يف ) Al Arabiya English(بينام تـضمنت صـفحة العربيـة إنكليـزي , )وليبيا يف الصحافة

 .أربع مفردات وصفحتان من اإلعجاب, اإلجتامعي

يف املوقع اإلجتامعـي ) العربية فاريس(يف املوقع اإللكرتوين وصفحة ) مين التغيري(تتفق صفحة  )27

وإن محتويـات صـفحة ,  لبلـدين مختلفـنيعىل إنهام صفحتان متخصصتان يف شأنني مختلفني

والـيمن يف , شـاهد, ًأقـرا أيـضا, ملفـات, التغيـري: (تضمنت عـدة مفـردات مثـل) مين التغيري(

 .مفردات تتعلق بالشأن اإليراين) العربية فاريس(بينام تضمنت محتويات , )الصحافة

تـضمنت حقـول وعبـارات ومفـردات ) سـوريا(بينت النتائج إن محتويات صفحة  )28

تعنى بالتغطية الشاملة ألهم األخبار وتطـورات األحـداث ومجريـات األمـور عـىل 

, )وسـوريا يف الـصحافة, شـاهد, ملفـات, ًأقرأ أيـضا, التغيري: (الساحة السورية هي

أمـا محتويـات , ًتختتم أيضا صفحات التغري يف املوقع اإللكـرتوين) سوريا(وبصفحة 

ــار العــراق(صــفحة  ــار مــن) أخب    موقــع العربيــة عــىل تــويرتفقــد تــضمنت أخب
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)Twitter( , وتختتم صفحة)صفحات اإلعجابات يف املوقع اإلجتامعي) أخبار العراق.    

يف املوقـع اإللكـرتوين مـع صـفحة ) اختيارات املحـررين واختيـارات القـراء(اتفقت صفحة  )29

عىل إنهام صفحتان مـن , يف املوقع اإلجتامعي) Choi Sung-Bong Fan Page(املوسيقي 

وتــضمنت محتويــات األوىل ملفــات ومواضــيع معــززة , ختيــارات املحــررين يف املــوقعنيا

بيـنام تـضمنت , بالصور وأرشطة فيديو وأفالم وثائقية وحلقات لربامج تليفزيونية مـسجلة

 .محتويات الثانية مجموعة آراء لزوار الصفحة وجميعها باللغة اإلنكليزية

) ونـرشة العربيـة, شـاهد العربيـة, يو العربيـةفيـد, أنـا أرى(دلت النتائج عىل أن صـفحة  )30

تناولتـا خدمـة واحـدة مـع , يف املوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي) مقاطع الفيديو(وصفحة 

وعرضتا مقـاطع فيـديو يـصعب مـشاهدتها ملـا , التنوع يف استخدامها وهي خدمة الفيديو

ة يف تحريـر بعـض وإن األوىل تدعو زوارها للمـشارك, تحتويه من مشاهد عنف ودم مؤملة

بيـنام الثانيـة تحتـوي عـىل أرشـيف مـصور كامـل , )أنا أرى(املواد املرئية من خالل زاوية 

ملئات مقاطع الفيديو التـي تغطـي أحـداث واحتجاجـات وتحركـات وانتفاضـات وثـورات 

 . الغاضب يف الربيع العريبالشبان

قنــاة (لكــرتوين وصــفحة يف املوقــع اإل) وزاويــة الكاريكــاتري, اســتفتاء, آراء(أكــدت صــفحة  )31

عىل إنهام مفردات مـن الزوايـا واألبـواب , يف املوقع اإلجتامعي) استفتاء العربية/ العربية 

 مختلفـة عنـاوينوإن يف األوىل يـستطلع رأي الزائـرين يف اسـتفتاءات ب, الثابتة يف املوقعني

الـرفض أو الـسامح ويف الثانية يـستفتى الزائـر نفـسه يف , وتتاح لهم إمكانية الرد والتعليق

لآلخرين باإلطالع عىل معلوماته الخاصة واملشاركة يف صفحته وهذا مـا ال يـروق للكثـريين 

 .ممن لديهم حساب يف املوقع اإلجتامعي

ــائج أن  )32 ــت النت ــة(بين ــوان واللغ ــراج واألل ــاليب اإلخ ــرتوين ) أس ــوقعني اإللك يف امل

 والـصور واأللـوان ينعنـاواملـواد التحريريـة وال كانت منـسجمة مـع, واالجتامعي

وتقنيات , واعتمدت اللغة العربية لغة أساسية يف املوقعني, وباقي العنارص األخرى

ــستخدم ــط امل ــواع الخ ــوتر يف أن ــق, الكمبي ــشكل موف ــصورة ب ــت ال ــد وظف   وق
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وبـدت أغلـب صـفحات , وساهمت يف لفت نظر القارئ ودفع امللل عنه وكان لها حـديثها

اجها وطريقـة توزيعهـا وتنويعهـا وتلوينهـا ومريحـة لعـني املوقعني جذابة ومشوقة يف إخر

 . وذهن الزائر

 :نتائج تحليل املضمون: ًثانيا

وخصصتا مساحات , احتلت الصفحتان الرئيسيتان صدارة املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي )1

 الرئيسية ألهم وأحدث األخبـار عناوينوركزتا عىل أهم ال, واسعة للزوايا واألبواب الثابتة

وكانـت الرئيـسية يف اإللكـرتوين أكـرث دقـة واتـزان ورصـانة , تطورات األحداث املختلفةو

وإن إمكانيـة اإلعجـاب والتعليـق وإبـداء الـرأي متاحـة , مقارنة بالرئيسية يف اإلجتامعي

وإن , وهذه اإلمكانية غري متوفرة يف اإللكرتوين, للزائرين بعد النرش مبارشة يف اإلجتامعي

 .ًأحيانا مغلقةالتعليقات تكون 

بينت النتائج إن املـوقعني اإللكـرتوين واالجتامعـي اتفقـا عـىل أهميـة وجـود العنـق ملـا  )2

, وسـعيا إىل احـتالل املكانـة املتميـزة بـني املواقـع األخـرى, يحتويه من مضامني متعددة

وتقديم كل ما هو مفيـد ومختلـف ,  الطابع املهني عىل شكل ومضمون املوقعنياءوإضف

 عنـاوينواحتوى العنـق يف اإللكـرتوين عـىل  ,يق العالقة بينهام وبني الزائرينوجديد لتوث

بيــنام اكتفــى , مختلفــة ومواضــيع متنوعــة ومــواد رأي وصــور صــحفية ومقــاطع فيــديو

 .ًاإلجتامعي بالصور التي رأى فيها تعبريا أكرث بالغة من الكلامت

 بـاختالف أنواعهـا سـواء اوينعنأكد املوقعان اإللكرتوين واالجتامعي عىل أهمية وجود ال )3

 الرئيسية الكبرية والبارزة تلتها عناوينواستخدم األول ال,  رئيسية أو فرعيةعناوينأكانت 

بينام كـرس الثـاين ,  الفرعية املتوسطة الحجم ومتيزت عن بعضها بألوان مختلفةعناوينال

 عنـاوينابـة الهذه القاعدة واستخدم يف الكثري من األحيان حـروف املـنت الـصغرية يف كت

 . الرئيسية الخالية من األلوان

 بينـــت النتـــائج إن املـــوقعني اإللكـــرتوين واالجتامعـــي اتفقـــا عـــىل رضورة أن تحتـــل  )4

ًالـــصورة موقعـــا بـــارزا ومتميـــزا يف املـــوقعني ً  الـــصور , الـــصور الفوتوغرافيـــة: (مثـــل, ً
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قـا يف اختيـار ومل يتف, )والرسـوم الـساخرة, صـور الكاريكـاتري, الصور الرياضية, الصحفية

مـا أن تكـون والصور يف اإللكـرتوين إ, افقة لهاأعداد وأحجام وأماكن الصور والنصوص املر

منفردة أو سلـسة مـن الـصور أو عـىل شـكل مـشهد متعاقـب يرافقـه تعليـق يف بعـض 

,  بارزة يف داخل أو حـول مربعـات كبـريةعناوينبينام يف اإلجتامعي  تقع تحت , األحيان

 . عليقوال يرافقها أي ت

أكــد املوقعــان اإللكــرتوين واالجتامعــي عــىل أهميــة وجــود الزوايــا واألبــواب الثابتــة ضــمن  )5

وتلبـي , ملا تحتويه من مضامني متعددة يف مختلف القـضايا التـي تهـم الزائـرين, صفحاتهام

وإنهـا يف األول مـشابهة لحـد مـا إىل , رغبات أغلب املتصفحني وتريض فضول الـبعض مـنهم

 .ًويف الثاين تختلف كليا عن نظرياتها وحتى عن بعضها البعض يف مضامينها, يةالصفحة الرئيس

مـن , تبني إن املوقعني اإللكرتوين واالجتامعي يقدمان خدمـة إخباريـة متميـزة للزائـرين )6

ويتفـق املوقعـان عـىل أرفـاق الـصور املتعلقـة , حيث أهميتها وحداثتها ورسعـة نـرشها

فاألخبار يف اإلجتامعي تكـون مـوجزة ووافيـة , املوثقةبالخرب أو الحدث ومقاطع الفيديو 

ًخالفـا ملـا تكـون عليـه يف اإللكـرتوين فهـي عبـارة عـن قـصص , وهذا ما يفضله الزائرون

 . إخبارية مطولة وشاملة

تهــتامن , بينــت النتــائج إن الــصفحتني الــسياسيتني يف املــوقعني اإللكــرتوين واالجتامعــي )7

وقـد ,  العامل واملنطقة العربيـة ومنطقـة الـرشق األوسـطباألوضاع الجارية يف كافة أنحاء

واعتمدت يف , وظفتا كامل إمكانياتهام يف تغطية أحداث وتطورات ربيع الثورات العربية

األول عىل املواد التحريرية ومـواد الـرأي املختـارة والقـصص اإلخباريـة املطولـة املعـززة 

اين مل تهـتم باإلبهـار أكـرث مـن اهتاممهـا بيـنام يف الثـ,  البـارزةعنـاوينبالصور الكبرية وال

 .بإيصال املعلومات واألخبار إىل قرائها

ــصادية  )8 ــضايا اإلقت ــتامم بالق ــىل االه ــي ع ــرتوين واالجتامع ــان اإللك ــد املوقع  أك

 وخصـصا مـساحة واسـعة لتغطيـة , والتجارية وأسـواق املـال العربيـة والعامليـة

  وقــدم األول أخبــار, يــةأخبــار االقتــصاد وتطــورات األســواق واألزمــات املال
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بينام اهتم الثاين بتقديم آخـر األخبـار , وتحليالت ومعلومات ودراسات ومقابالت خاصة

 .وأحدث التطورات واألخبار العاجلة

والعديـد , قدم املوقعان تغطية شاملة ألهم األخبار واألحداث الرياضية مبختلف أنواعهـا )9

واهـتم , ياضـية وخلـف الكـواليسمن الطرائف والغرائـب التـي تحـدث يف املالعـب الر

ويف األول خصـصت حقـول , املوقعان باستقدام وإقصاء املدربني وصفقات انتقال النجوم

بيـنام يف الثـاين اقتـرص الخـرب عـىل عنـوان , للصور ومقـاطع الفيـديو والـربامج الرياضـية

 .مقتضب وصورة صغرية أو رابط مرفق

وإعطـاء , ست بالقليلة لألخبار الثقافيةخصص املوقعان اإللكرتوين واالجتامعي مساحة لي )10

ويف األول كانـت بعـض , فسحة أكرب للحوار املفتـوح وإبـداء الـرأي والتعليقـات والـردود

ويف الثـاين تعليقـات القـراء التـي مل , املواد التحريرية آراء لكتاب ومهتمني بالشأن الثقايف

 .يرتق أغلبها إىل مستوى الخرب أو املادة املنشورة

وقعان اإللكرتوين واالجتامعي بنقل ونرش األخبار العاجلة ساعة حـدوثها ولحظـة اهتم امل )11

واعتمـدا عـىل قنـاة العربيـة , ورودها من وكاالت األنباء وتداولها من قبل وسائل اإلعالم

ًواألخبـار يف اإللكـرتوين متـوفرة دامئـا , الفضائية ووكاالت األنباء العاملية كمـصادر لألنبـاء

بيـنام األخبـار يف اإلجتامعـي تتغـري بلحظـات , ها بسهولة يف أي وقـتوميكن الرجوع إلي

ًوالعودة إليها تتطلب وقتا وجهدا ودراية ً. 

ًبينــت النتــائج إن بــرامج العربيــة يف املــوقعني اإللكــرتوين واالجتامعــي تخلــو متامــا مــن  )12

 وإنهـا يف, )السمعبـرصية(وإن جميع محتوياتهـا تعتمـد عـىل املـواد , النصوص املكتوبة

اإللكرتوين عبارة عن أرشطة فيديو مسجلة لحلقات من برامج سابقة وقد تم عرضها عىل 

بينام يف اإلجتامعي هي مبثابة شعارات وإيقونات وشارت لربامج مختـارة , شاشة العربية

 ً.يتم اإلعالن عنها اآلن وسيتم تقدميها الحقا

ــائج )13 ــا(وصــفحات ) التغيــري األوىل(إن صــفحات  أكــدت النت يف ) ت األوىلاإلعجاب

  صــفحات متخصــصة يف شــؤون مختلفــة هــي, املــوقعني اإللكــرتوين واالجتامعــي
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وتقوم بتغطية شاملة ألخبار وأحداث التحركات االحتجاجية املتفاوتة يف بلـدان املنطقـة 

التغيـري (وقـد كتبـت جميـع محتويـات  ,واالضطرابات السياسية والثورات الحاصلة فيهـا

 .  بلغات مختلفة) اإلعجابات األوىل(ينام كتبت محتويات ب, باللغة العربية) األوىل

يف املـوقعني اإللكـرتوين ) اإلعجابـات الثانيـة(وصـفحات ) التغيري الثانية(أكدت صفحات  )14

 ,اهتاممها بأخبار وتطورات األحداث عىل الساحة العربية والرشق أوسـطية, واالجتامعي

من احتوت عىل أخبار وتقارير وصور فمنها  ,غة العربيةلوإن جميع محتوياتها كتبت بال

ومنها من اهتمت , ًال تخلو أحيانا من الغرابة والطرافة, ًوملفات فيديو غري متداولة كثريا

 .بالشؤون املختلفة للبلد الذي تحمل أسمه

أكد املوقعان اإللكرتوين واالجتامعـي عـىل إعطـاء املحـررين حـق االختيـار لزوايـا ثابتـة  )15

, الــسياسية(تيــارات املحــررين يف األول تناولــت القــضايا وإن اخ, وصــفحات متخصــصة

بيـنام اهتمـت يف الثـاين بالقـضايا الثقافيـة إرضـاء , )والرياضـية, االجتامعيـة, االقتصادية

 . عىل وجه الخصوصالشبانألذواق محبي املوسيقى من الزوار 

إنهـام , جتامعـييف املـوقعني اإللكـرتوين واال)  واآلراء–آراء (بينت النتـائج إن الـصفحتني  )16

صفحتان متخصصتان تهتامن بآراء الخرباء وذوي االختصاص والكتاب والقـراء مـن عامـة 

وإن اآلراء املطروحة يف املوقع اإللكرتوين تتصف باملوضـوعية والحرفيـة والرصـانة , الناس

 .    إىل هذه املواصفاتتفتقربينام اآلراء يف املوقع اإلجتامعي , يف كل املوضوعات

 صفحات مقاطع الفيديو املختارة هي عبارة عن زوايا وأبـواب ثابتـة يف املـوقعني تبني إن )17

تقدمان خدمـة مـشرتكة واحـدة وتوثقـان لألحـداث الـساخنة يف , واالجتامعي اإللكرتوين

وإن األوىل تـدعو زوارهـا للمـشاركة يف تحريـر بعـض املـواد  ,املنطقة العربية ويف العـامل

ً أرشـيفا مـصورا كـامالً ملئـات  فيهـاوالثانية يجـد الزائـر, )رىأنا أ(املرئية من خالل زاوية  ً

 .مقاطع الفيديو التي تغطي األحداث الساخنة يف املنطقة العربية والعامل
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هـي عبـارة عـن , بينت النتائج إن محتويات الروابط يف املوقعني اإللكرتوين واالجتامعـي )18

إنها توفر الجهد والوقت وتعـد و,  ومقاطع فيديو منتقاة ومواد تحريرية مختارةأيقونات

والــروابط يف اإللكــرتوين ال تتطلــب مــن الزائــر ســوى التــصفح , مبثابــة اســرتاحة للقــراء

ًبينام الـروابط يف اإلجتامعـي تتطلـب مـن الزائـر دامئـا املـشاركة , واملشاهدة واالسرتخاء

 .والتفاعل والتعليق والرد واإلعجاب

 :  االستنتاجات

إنهـام يقـدمان , تحليل إن موقعي العربية اإللكـرتوين واالجتامعـيتبني من خالل ال :أوالً

تجعلهـام مـن , وغريهـا) رياضـية, ثقافيـة, اجتامعيـة, اقتصادية, سياسية(مادة إخبارية متنوعة 

اللتزامهام إىل حـد , املواقع التي تحظى بالقبول والرضا من رشائح متعددة يف مجتمعاتنا العربية

وتـضعهام مـن , األسس والقيم التي تحكم عمـل الوسـائل اإلعالميـةما مببادئ العمل الصحفي و

 .ضمن املواقع العربية الرصينة واألكرث زيارة

 متييز موقع العربية اإللكـرتوين عـن املواقـع اإللكرتونيـة األخـرى بتخـصيص زاويـة ً:ثانيا

 ربيـع الثـورات(التي تضمنت صفحات خاصـة تعنـى بـآخر أخبـار وتطـورات أحـداث ) التغيري(

التي شهدت ومـا , )وسوريا, اليمن, ليبيا, مرص, تونس, السودان(للدول العربية الست , )العربية

ًزالت أحداثا دراماتيكيـة بـسقوط أنظمـة مـستبدة ومتـسك أخـرى بزمـام الـسلطة وعنـف ودم 

وال يعـرف , وتعرث يف مسار بعض االنتفاضات الجامهرييـة والثـورات الـشعبية, ومصالح متضاربة

 .وم إىل أي مدى ستذهب هذه التحركات وتداعياتها وإىل أية نهاية ستفيضلغاية الي

بإتاحـة فرصـة ,  وضع موقع العربية االجتامعـي كـل إمكانياتـه يف خدمـة الزائـرينً:ثالثا

اإلطالع عىل آخر األخبار املتنوعة ومجريات أألمور املتعددة وتطـورات األحـداث الـرسيعة عـىل 

 .بالنص والصوت والصورةالساحتني العربية والعاملية 

وكـل مـا ,  باإلضافة إىل توفري الوقت والجهد للزائـرين بتقـديم كـل مـا هـو جديـدً:رابعا

فقـد وفـر موقعـا العربيـة اإللكـرتوين , يرغبون يف اإلطـالع عليـه مـن أخبـار ومعلومـات وترفيـه

 .ًواالجتامعي أيضا خدمة التوثيق واألرشفة بالكلمة والصوت والصورة
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سب ملوقعي العربية اإللكرتوين واالجتامعـي إنهـام أفـسحا يف املجـال إلبـداء  يحً:خامسا

والتعليق عـىل تلـك اآلراء الـذي تجـاوزت يف بعـض األحيـان , اآلراء املتعددة يف القضايا املختلفة

وال يعـرف إن , ووصلت إىل القدح والذم والشتيمة دون حاسب أو رقيـب, حدود اللياقة واألدب

أم من باب التشفي بـاآلخر , حرية اإلعالمية املفتوحة كام يرونه حسني النيةكان هذا من باب ال

 .حسب ما يرونه أصحاب نظرية املؤامرة

 أتضح من خالل الدراسة إن الـبعض يأخـذ عـىل مـوقعي العربيـة اإللكـرتوين ً:سادسا

يـدور ومـا ) ربيع الثـورات العربيـة(االنتقائية يف تناول وتغطية أخبار وأحداث , واالجتامعي

,  محـددة يف التعامـل مـع اآلخـرعني ينطلقان من سياسة واحدة ورؤيةوإن املوق, يف املنطقة

تتناغم مع التوجهات السياسية واالقتصادية واالجتامعية لبعض دول املنطقة ومراكـز القـرار 

 .يف العامل

إلعالم  تبني من خالل الدراسة مكانة وأهمية اإلعالم الجديـد أو البـديل مقارنـة بـاً:سابعا

ًقياسـا مبـا تقـوم , والدور املتميز الذي تلعبه املواقع اإلجتامعية كوسيلة إعالمية متطورة, القديم

 .به املواقع اإللكرتونية من دور إعالمي بارز عىل حساب الصحف الورقية

 خلصت الدراسة إىل نتيجة توضح مـدى تـأثري شـبكات التواصـل اإلجتامعـي عـىل ً:ثامنا

ملـا تـوفره مـن أخبـار , إنه مل يعد بإمكان متـصفحي اإلنرتنـت االسـتغناء عنهـاو, جمهور املتلقني

 مـع األهـل )دردشـة(محادثـة و, وتغطية شاملة وعاجلة ومعلومات ومعـارف مفيـدة ومتنوعـة

إضـافة إىل أنهـا , واألصدقاء وزمالء الدراسة والعمـل وتبـادل امللفـات والـصور ومقـاطع الفيـديو

وخلق صـداقات , اء والتعليقات عىل اآلراء والردود عىل تلك التعليقاتًمجاالً مفتوحا لتبادل اآلر

 .       افرتاضية جديدة واسرتاحة وثقافة وترفيه
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 :املقرتحات

من أجل إثراء البحث العلمي وتغطية العديد من الجوانب يف موضـوعات  املؤلفيقرتح 

 :اإلعالم الجديد ما ييل

, اإلجتامعية وتأثرياتها املستقبلية عىل جمهور املتلقني التوجهات السياسية يف املوقع :أوالً

 ً"الفيس بوك العريب أمنوذجا"دراسة تحليلية لشبكة الفيس بوك 

 البعــد األخالقــي لــشبكات التواصــل اإلجتامعيــة ومــدى تأثريهــا عــىل املــراهقني :الثــاين

 . عالم الجديددراسة مقارنة ملواثيق وأخالقيات املهنة بني اإلعالم القديم واإل, الشبانو

 طغيان السمة التجاريـة عـىل الطـابع اإلجتامعـي يف شـبكة الفـيس بـوك حالـة أم ً:ثالثا

 .  دراسة ميدانية ملفهوم التسويق اإللكرتوين, ظاهرة
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